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em Funções Públicas, torna-se público a cessação jurídica de emprego
público de João Manuel Gomes Furtado por motivo de falecimento.

Aviso n.º 15275/2018

8 de outubro de 2018. — O Presidente do Município, Dr. António
Manuel Pina Fonseca.
311712092

Lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum
para o preenchimento de 1 posto de trabalho, na modalidade de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,
restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização
extraordinária de vínculos precários (PREVPAP) categoria/carreira de Assistente Operacional — Educação.

Aviso n.º 15272/2018
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, na sua atual redação, torna-se público
que, nos termos do artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aditado pelo artigo 270.º da LOE de 2017, conforme despacho
proferido pela Presidência da Câmara, em 1 de agosto, foram autorizadas
as consolidações definitivas da mobilidade intercarreiras dos trabalhadores abaixo indicados, no mapa de pessoal da Câmara Municipal de
Fornos de Algodres:
Sérgio Ricardo Marques da Silva, Carreira/Categoria de coordenador,
posicionado na 1.ª posição remuneratória, nível 14.
André Veiga Santos Pereira, Carreira/Categoria de coordenador, posicionado na 1.ª posição remuneratória, nível 14.
Ricardo Jorge Reis Fernandes, Carreira/Categoria de técnico superior
de desporto, posicionado na 2.ª posição remuneratória, nível 15.
8 de outubro de 2018. — O Presidente do Município, Dr. António
Manuel Pina Fonseca.
311712002

MUNICÍPIO DE GONDOMAR
Aviso n.º 15273/2018
Operação de Reabilitação Urbana (ORU)
da Rua D. Afonso Henriques
Marco Martins, Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, torna
público que, nos termos previstos do disposto no artigo 17.º do Regime
Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 307/2009 de 23 de outubro, na sua atual redação que, sob proposta
da Câmara Municipal aprovada na reunião pública realizada no dia
24 de setembro de 2018, foi aprovada pela Assembleia Municipal na
sessão ordinária realizada no dia 27 de setembro de 2018, a Operação
de Reabilitação Urbana (ORU) territorialmente coincidente com a Área
de Reabilitação Urbana (ARU) daRua D. Afonso Henriques e respetivo
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU).
Mais torna público que o referido ato de aprovação da Operação de
Reabilitação Urbana (ORU) territorialmente coincidente com a Área de
Reabilitação Urbana (ARU) daRua D. Afonso Henriques e respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) e os demais elementos
relativos a este assunto se encontram publicados na página eletrónica da
Câmara Municipal de Gondomar (http://cm-gondomar.pt).
10 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Marco
Martins.
311719123

MUNICÍPIO DE GOUVEIA
Aviso n.º 15274/2018
Lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum
para o preenchimento de 3 postos de trabalho, na modalidade de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado,
restrito a candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária de vínculos precários (PREVPAP) categoria/
carreira de Assistente Operacional — Setor de Turismo, Lazer,
Desporto e Cultura.

Nos termos e para os efeitos previstos no 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, se faz público que a lista unitária
de ordenação final do procedimento em epígrafe, aberto por aviso
publicado na Bolsa Emprego Público em 27 de abril de 2018 com o
código de oferta OE201804/0908, se encontra afixada no Gabinete
de Atendimento ao Munícipe e disponível na página eletrónica em
www.cm-gouveia.pt.
8 de outubro de 2018. — A Vereadora Permanente Responsável pela
Gestão de Recursos Humanos, Teresa Maria Borges Cardoso.
311709006
Aviso n.º 15276/2018
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 e n.º 2
do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, se faz público que na
sequência do procedimento concursal, aberto no âmbito do Programa de
Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, estabelecido pela
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por publicação de aviso na página
eletrónica institucional do Município de Gouveia e na Bolsa de Emprego
Público, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por
tempo indeterminado, com efeitos a partir de 3 de setembro de 2018,
para a categoria de Assistente Operacional, 1.ª posição remuneratória,
nível 1 da tabela remuneratória única, a que corresponde a remuneração
de 580,00 € com os seguintes trabalhadores:
Manuel Alves Lopes
Luís Manuel Cabral Iria
João Manuel Almeida Rosa
Mais se faz público que, os trabalhadores supra referidos ficam isentos
do cumprimento do período experimental, por aplicação do artigo 11.º
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.
10 de outubro de 2018. — A Vereadora Permanente Responsável pela
Gestão de Recursos Humanos, Teresa Maria Borges Cardoso.
311716304
Aviso n.º 15277/2018
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 e n.º 2
do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, se faz público que na
sequência do procedimento concursal, aberto no âmbito do Programa de
Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, estabelecido pela
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por publicação de aviso na página
eletrónica institucional do Município de Gouveia e na Bolsa de Emprego
Público, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas, por
tempo indeterminado, com efeitos a partir de 3 de setembro de 2018,
para a categoria de Assistente Operacional, 1.ª posição remuneratória,
nível 1 da tabela remuneratória única, a que corresponde a remuneração
de 580,00 € com os seguintes trabalhadores:
Joaquim Manuel Martins Almeida
Fernando Cabral Lopes
Luís Manuel Pereira Sousa
Pedro Almeida Gabriel

Nos termos e para os efeitos previstos no 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, se faz público que a lista unitária de ordenação final do procedimento em epígrafe, aberto por aviso publicado na
Bolsa Emprego Público em 27 de abril de 2018 com o código de oferta
OE201804/0913, se encontra afixada no Gabinete de Atendimento ao
Munícipe e disponível na página eletrónica em www.cm-gouveia.pt.

Mais se faz público que, os trabalhadores supra referidos ficam isentos
do cumprimento do período experimental, por aplicação do artigo 11.º
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

8 de outubro de 2018. — A Vereadora Permanente Responsável pela
Gestão de Recursos Humanos, Teresa Maria Borges Cardoso.
311709047

10 de outubro de 2018. — A Vereadora Permanente Responsável pela
Gestão de Recursos Humanos, Teresa Maria Borges Cardoso.
311716078

