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20 de junho, na sua atual redação, torna -se público que, nos termos do 
artigo 99.º -A do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, aditado pelo 
artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprova o Or-
çamento do Estado para 2017, foi autorizado por meu despacho, datado 
de 13 de novembro de 2017, a consolidação definitiva da mobilidade 
intercarreiras das trabalhadoras a seguir descritas e nos seguintes termos:

Inês Margarida Sêco Rodrigues, na carreira/categoria de Técnica 
Superior, 2.ª posição remuneratória e nível 15 da tabela remuneratória 
única (1.201,48€);

Ana Margarida Marques Ferreira Froufe, na carreira/categoria de 
Técnica Superior, 2.ª posição remuneratória e nível 15 da tabela remu-
neratória única (1.201,48€);

Mariana Marques Pimentel, na carreira/categoria de Técnica Supe-
rior, 2.ª posição remuneratória e nível 15 da tabela remuneratória única 
(1.201,48€);

Maria Isabel Dinis Barata Sousa Freitas, na carreira/categoria de 
Assistente Técnica, 1.ª posição remuneratória e nível 5 da tabela remu-
neratória única (683,13€.

Estas consolidações produzem efeitos a partir de 1 de setembro de 2017.
27 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Nuno Moita 

da Costa.
310982972 

 MUNICÍPIO DE CORUCHE

Aviso (extrato) n.º 342/2018

Cessação de Procedimento Concursal
Para os devidos efeitos torna -se público, que nos termos do disposto 

no artigo 38.º, n.º 1, alínea a) da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de ja-
neiro, foi determinada a cessação do procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e 
categoria de Assistente Operacional, código DOE -22, cujo aviso de 
abertura foi publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 126 de 03 
de julho de 2017.

12 de dezembro de 2017. — A Vereadora, Dr.ª Célia Maria Arsénio 
Barroso da Cruz Ramalho.

311004638 

 MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Aviso (extrato) n.º 343/2018
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do art. 56.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, torno público que, por meu despacho de 15 de dezem-
bro de 2017, proferido no uso das competências que me são conferidas no 
n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, citada, exonerei, a seu pedido, Ana 
Isabel Monteiro Esperança, do cargo de Secretária de Apoio à Vereação, 
com produção de efeitos a partir daquela mesma data.

15 de dezembro de 2017. — O Vereador dos Recursos Humanos, 
Henrique Manuel Ferreira da Silva.

310999723 

 MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Aviso n.º 344/2018

Consolidação de mobilidade na categoria, entre órgãos
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
torna -se público que, nos termos dos n.os 3 a 5 do artigo 99.º do anexo da 
Lei n.º 35/2014 de 20 de junho (LTFP), e após anuência das entidades de 
origem, foram autorizadas as consolidações definitivas das mobilidades 
na categoria, entre órgãos das trabalhadoras infra, a saber:

Beatriz Dulce Carvalho Mota, na carreira e categoria de Assistente 
Técnica, ficando vinculada com contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, no mapa de pessoal deste Município, por meu 
despacho datado de 25/08/2017, com a anuência do Agrupamento de 
Escolas António Nobre — Porto/DGAE, com efeitos a 02/05/2017. A 

trabalhadora mantém o posicionamento remuneratório anteriormente 
detido (3.ª posição remuneratória e nível 8);

Maria Nazaré Faria da Cunha Veiga, na categoria e carreira de As-
sistente Operacional, ficando vinculada com contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, no mapa de pessoal deste 
Município, por meu despacho datado de 04/09/2017, com a anuência do 
Município de Coimbra, com efeitos a 16/05/2017. A trabalhadora man-
tém o posicionamento remuneratório anteriormente detido (1.ª posição 
remuneratória e nível 1);

Rita Sandra Barros Ribeiro Lourenço, na carreira e categoria de Téc-
nica Superior, ficando vinculada com contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, no mapa de pessoal deste Município, 
por meu despacho datado de 01/08/2017, com a anuência do Município 
do Fundão, com efeitos a 02/06/2017. A trabalhadora mantém o posicio-
namento remuneratório anteriormente detido (5.ª posição remuneratória 
e nível 27);

28 de setembro de 2017. — A Vereadora dos Recursos Humanos, 
Dr.ª Sandra Eunice Ramos de Almeida.

310992724 

 MUNICÍPIO DE GOUVEIA

Aviso n.º 345/2018
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, torna -se público que, cessou, por motivos de aposentação, a 
relação jurídica de emprego público do seguinte trabalhador:

António Manuel Lopes Henriques — Assistente Operacional — po-
sicionado na posição entre a 5.ª e a 6.ª da tabela remuneratória única, 
desligado do serviço em 31 /10 /2017.

13 de dezembro de 2017. — A Vereadora Permanente Responsável 
pela Gestão de Recursos Humanos, Teresa Maria Borges Cardoso.

310992902 

 MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 346/2018

Consolidação de Mobilidade Intercarreiras
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se público que, 
por Despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 4 de dezembro de 
2017, foi autorizada a consolidação da mobilidade intercarreiras do tra-
balhador Mário Paulo Santos do Vale, na carreira de Assistente Técnico, 
categoria de Assistente Técnico — área de Eletricidade, remunerado pela 
posição remuneratória 6 — nível 11, correspondente à remuneração base 
de 995,51€, ao abrigo do disposto no n.º 1 e no n.º 5 do artigo 99.º -A, 
aditado à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas pelo artigo 270.º 
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprovou o Orçamento do 
Estado para o ano de 2017, tendo sido celebrado o respetivo contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos 
a 1 de dezembro de 2017.

11 de dezembro de 2017. — O Vereador do Pelouro de Administração 
e Gestão de Recursos Humanos, Fernando Sardinha.

311000814 

 MUNICÍPIO DE LAGOS

Aviso n.º 347/2018

Publicitação da lista unitária de ordenação final

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 
de janeiro, na sua atual redação, torna -se público que a lista unitária 
de ordenação final dos candidatos relativa ao procedimento concursal 
comum para constituição de vínculo de emprego público na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de 
assistente operacional — calceteiro, aberto pelo Aviso n.º 8152/2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 138, de 19 de julho 
de 2017 foi homologada, por meu despacho proferido em 16/11/2017, 
no uso de competência delegada.


