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MUNICÍPIO DO FUNCHAL
Aviso (extrato) n.º 3034/2019
Procedimento concursal comum para preenchimento de quatro
postos de trabalho de técnico superior de economia e gestão.
Audiência dos interessados no âmbito da proposta de lista de
ordenação final.
Torna -se público que se encontra afixada, na Divisão de Recursos Humanos e disponibilizada no site do Município do Funchal
(www.cm -funchal.pt/recursos humanos/procedimentos concursais
a decorrer), a proposta de lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para preenchimento de quatro postos
de trabalho de técnico superior de economia e gestão, da carreira
e categoria de técnico superior, do Mapa de Pessoal da Câmara
Municipal do Funchal, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, aberto pelo aviso
n.º 11840/2017, publicado na 2.ª série do Diário da República,
n.º 192, de 4 de outubro de 2017, e publicitado na Bolsa de Emprego Público, com o código OE201710/0069.
No âmbito do exercício do direito de participação dos interessados
nos termos do Código do Procedimento Administrativo, previsto no
n.º 1 do artigo 36.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, os candidatos
são notificados para, querendo, no prazo de 10 dias úteis, contados a
partir do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário
da República, consultarem o procedimento concursal na Divisão de
Recursos Humanos, de segunda a sexta-feira, das 10 às 12 horas e das
14 às 16 horas, e dizerem, por escrito, o que se lhes oferecer, utilizando
obrigatoriamente, para o efeito, o modelo previsto na alínea a) do n.º 1 do
artigo 51.º do diploma acima referenciado e que se encontra disponível
na citada Divisão e no site do Município.
Por delegação de competências conferidas pelo Presidente da Câmara
Municipal do Funchal no Despacho de Delegação de Competências,
exarado em 23 de outubro de 2017 e publicitado pelo Edital n.º 457/2017,
da mesma data.
31 de janeiro de 2019. — A Vereadora, Maria Madalena Caetano
Sacramento Nunes.
312031094

MUNICÍPIO DA GUARDA
Aviso n.º 3035/2019
Celebração de Contratos de Trabalho em Funções Públicas
1 — Para os devidos e legais efeitos e de acordo com o 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, na sequência dos procedimentos concursais realizados nos
termos do disposto na Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro, publicitados
na página do Município e na Bolsa de Emprego Público com os códigos
de oferta n.º OE201811/0168 e OE201811/0169 de 9 de novembro de
2018, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, com os seguintes candidatos:
Contratos com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019, para o exercício
de funções de Assistentes Técnicos, com a remuneração correspondente
à 1.ª posição remuneratória, nível 5, da tabela única da carreira/categoria
de Assistente Técnico:
Anabela Rodrigues Neves;
Ana Rita Gomes Gabriel;
João Carlos Martins Pires;
Pedro Miguel Pinto Gonçalves Rolo.
Contratos com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019, para o exercício de funções de Assistentes Operacionais, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 1, da tabela única da
carreira/categoria de Assistente Operacional:
Anabela Costa Loureiro;
Celso Paulo Silvestre Oliveira;
Fernando António Rodrigues Saraiva;
Tiago Filipe Viegas Almeida.
Contratos com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, para o exercício de funções de Assistentes Técnicos, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 5, da tabela única da carreira/categoria de Assistente Técnico:
Alexandra Carina Abrantes Neves;
Gisela Maria Dionísio Fernandes;

Joana Filipa Malaca Cardoso;
Luís Manel Prata Bernardo;
Nuno André de Sousa Batista;
Sónia Maria Marques Bidarra.
Contratos com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, para o exercício de funções de Assistentes Operacionais, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 1 da tabela única da
carreira/categoria de Assistente Operacional:
Diogo António Viana Crespo Loureiro;
Maria Manuela da Cruz Castanheira Lopes;
Stela Carina Pina Amaro Farias.
Contrato com efeito a partir de 16 de janeiro de 2019, para o exercício
de funções de Assistente Operacional, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 1 da tabela única da carreira/
categoria de Assistente Operacional:
Elisabete Pinto Santos.
2 — Os trabalhadores estão dispensados de prestar período experimental por aplicação do disposto no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017 de
29 de dezembro.
29 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro
dos Santos Amaro.
312030949

MUNICÍPIO DE LOULÉ
Aviso n.º 3036/2019
Procedimento concursal comum n.º 20/2018 para preenchimento de
1 posto de trabalho na categoria de Assistente Técnico da carreira
de Assistente Técnico (técnico de segurança — nível 4), conforme
constante no mapa de pessoal.
1 — Marilyn Zacarias Figueiredo, com competências delegadas pelo
Despacho n.º 1-DL/2018, de 22/03/2018, nos termos do disposto no
artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna público que
por proposta do Senhor Presidente da Câmara de 17 de agosto de 2018,
aprovada por deliberação do Executivo Camarário de 22 de agosto de
2018 e despacho da signatária de 25 de outubro de 2018, encontra-se
aberto, pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum
para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, com vista ao
preenchimento de 1 posto de trabalho, na categoria de assistente técnico,
da carreira de assistente técnico (técnico de segurança nível 4), a afetar à
atividade “Assegurar as condições de segurança e saúde dos trabalhadores” da Unidade Operacional de Segurança e Saúde no Trabalho.
2 — Legislação aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação
atual (LTFP), Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2019, Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 03 de
fevereiro e Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
3 — Fundamentação:
3.1 — Os fundamentos de relevante interesse público no recrutamento de trabalhadores sem vínculo de emprego público previamente
estabelecido encontram-se expressos na proposta do Senhor Presidente
da Câmara n.º 1414/2018, aprovada em reunião da Câmara Municipal
de 22 de agosto de 2018.
3.2 — Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 10.º da Lei
n.º 12-A/2010, de 30 de junho, não foi possível recorrer à mobilidade
interna nesta Autarquia, por não existirem trabalhadores disponíveis
para exercerem as funções exigidas.
4 — Identificação e caracterização do posto de trabalho:
Desempenho das funções previstas no Anexo a que se refere o n.º 2
do artigo 88.º da LTFP, ao qual corresponde o grau 2 de complexidade
funcional, na carreira e categoria de Assistente Técnico, designadamente
o desempenho das funções:
Visitas ao local de trabalho, elaborar e transmitir instruções compreensíveis e adequadas às atividades desenvolvidas; Verificar a implementação de medidas, propostas ou recomendações formuladas pela Unidade

