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para o preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria 
de Assistente Operacional, na modalidade de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, notificam -se os candidatos do seguinte:

1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º, da Portaria 
n.º 63 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 abril (doravante designada por Portaria), a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e excluídos, 
resultante dos métodos de seleção, foi homologada por meu despa-
cho, datado de 30/1/2019, encontrando -se afixada em local visível e 
público das instalações da União das Freguesias e disponibilizada na 
página eletrónica da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro 
da Cova.

2 — Assim, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Por-
taria, consideram -se, desta forma, notificados os candidatos do ato de 
homologação da lista unitária de ordenação final.

31 de janeiro de 2019. — O Presidente da União das Freguesias, 
Pedro Miguel Teixeira Martins Vieira.

312030762 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MACIEIRA DA LIXA E CARAMOS

Aviso (extrato) n.º 2856/2019

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por deliberação da 
União das Freguesias de Macieira da Lixa e Caramos de 28 de janeiro 
de 2019, foi autorizada a celebração de contrato em funções públicas 
por tempo indeterminado, com o Senhor João Augusto Magalhães 
Coelho Teixeira, para a categoria de Assistente Operacional, na área 
de Cantoneiro de Limpeza, após procedimento concursal, publicado no 
Diário da República de 18 de dezembro de 2018 sob o aviso n.º 19057, 
com posição remuneratória 1.ª, nível remuneratório 1.º, no valor de 
635,00 €.

28 de janeiro de 2019. — O Presidente da União das Freguesias, 
Marco César Teixeira da Silva.

312019852 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE REGUENGO E SÃO JULIÃO

Aviso n.º 2857/2019

Procedimento concursal comum para o recrutamento de um assis-
tente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado — Homologação da lista uni-
tária de ordenação final.
Nos termos e para os efeitos, do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por deliberação 
em reunião do executivo da União das Freguesias de Reguengo e S. 
Julião de 12 de fevereiro de 2019, foi homologada a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos, referente ao procedimento concursal 
para a ocupação de um posto de trabalho previsto e não ocupado no 
mapa de pessoal para constituição de relação jurídica de emprego 
público em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 13299/2018 publicado 
no Diário da República, 2.ª série de 18 de setembro de 2018 para 
ocupação de 1 posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente 
Operacional.

Nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo 36.º, conjugado com o n.º 3, 
do artigo 30.º da Portaria supra citada, ficam notificados todos os can-
didatos, do ato de homologação da lista de ordenação final.

A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada em local visível 
e público, no edifício sede da União das Freguesias de Reguengo e São 
Julião e publicitada na respetiva página eletrónica, em www.frsj.pt

13 de fevereiro de 2019. — O Presidente da União das Freguesias de 
Reguengo e São Julião, Bruno José Marchão Calha.

312065406 

 FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

Aviso n.º 2858/2019

Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos 
Precários — Lista de Ordenação Final — Contratos de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado

Nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, 
de 29 /12 e do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
/01, torna -se público que, por deliberação da Junta de Freguesia, na 
reunião de 10 de janeiro de 2019, foi homologada a lista de ordenação 
final dos candidatos, referentes ao procedimento concursal abertos pelo 
aviso OE201810/0592 e OE201810/0584, publicados na BEP a 18 de 
outubro de 2018, para 2 postos de trabalho, na carreira de Assistente 
Operacional.

A lista de ordenação final encontra -se afixada em local visível e 
público, na Junta de Freguesia de Santo António. Foram notificados os 
candidatos do ato de homologação da lista de ordenação final.

Nos termos e para efeitos da al b) do n.º 1 do artigo 4.º da LGTFP, 
torna -se público que na sequência do procedimento concursal para 
regularização extraordinária de vínculos precários ao abrigo da Lei 
n.º 112/2017, de 29/12, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com início a:

5 de fevereiro 2019:

Maria Isabel Abreu Alves, na carreira/categoria de Assistente Opera-
cional 1.ª posição da tabela remuneratória, nível 1

Marco Aurélio Rodrigues Nunes, na carreira/categoria de Assistente 
Operacional 1.ª posição da tabela remuneratória, nível 1

Os presentes contratos não ficam sujeitos ao período experimental por 
força do disposto no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29/12.

5 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Santo António, Rui Alberto Garanito Santos.

312043999 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES 
URBANOS DE COIMBRA

Aviso (extrato) n.º 2859/2019
Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que por deliberação do 
Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Trans-
portes Urbanos de Coimbra de 25 de janeiro de 2019, foi decidido, ao 
abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 21.º e nos artigos 23.º e 24.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável à Ad-
ministração Local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, renovar 
pelo período de três anos a comissão de serviço do Chefe de Divisão de 
Serviços de Produção, Eng. Óscar Carvalho Pinto Carneiro, com efeitos 
a 22 de abril de 2019.

29 de janeiro de 2019. — A Vogal do Conselho de Administração, 
Regina Helena Lopes Dias Bento.

312023407 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA NAZARÉ

Aviso n.º 2860/2019
Para os devidos efeitos e em cumprimento do dos termos do n.º 1 do 

artigo 33.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada 
pela Portaria N.º 145 -A -2011, de 6 de abril, torna -se público que foi 
homologada, em 22/01/2019, a Lista Unitária de Ordenação Final dos 
contratos de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
do Procedimento Concursal — Referência n.º 4 — para 6 postos de 
trabalho da carreira/categoria de assistente operacional para a seção 
de Limpeza Urbana — código n.º OE201806/OE201806/0422 — dos 
seguintes candidatos por ordem de valoração: João Maria Rodrigues 
Baptista (17,23 valores) e Maria de Fátima Serra Pequicho Laureano 
(17,20 valores), Domingos Piló Vagos (16,81 valores); Luís Daniel Dias 
Pereira (16,70) valores; Maria Emília Vasco Lucas Vagos (16,70 valores) 


