
Diário da República, 2.ª série — N.º 35 — 19 de fevereiro de 2019  5803

operacional da carreira geral de assistente operacional, na 1.ª posição 
remuneratória e nível 1 da tabela remuneratória única (RMMG).

25 de janeiro de 2019. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos 
Humanos, Carla de Fátima Leiria Sabino Viegas.

312015023 

 Aviso (extrato) n.º 2742/2019
De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, e com referência à alínea a) do n.º 2 do 
artigo 6.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) e 
artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro (PREVPAP), na 
sequência de procedimento concursal de regularização para ocupação 
de 5 postos de trabalho da carreira de assistente técnico, publicado na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta n.º OE201807/0459, 
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas com: Vitor 
Hugo Agostinho Costa, Marílio Duarte Geada Gonçalves, Joana Andreia 
Pires Caleiro, Ricardo José Cordeiro Gonçalves da Silva e Filipe Ale-
xandre Botequilha Viegas; com inicio a 01 de setembro de 2018, para o 
desempenho de funções correspondentes à categoria de assistente técnico 
da carreira geral de assistente técnico, na 1.ª posição remuneratória e 
nível 5 da tabela remuneratória única (683,13€).

25 de janeiro de 2019. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos 
Humanos, Carla de Fátima Leiria Sabino Viegas.

312014976 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GERAZ DO LIMA (SANTA MARIA, 
SANTA LEOCÁDIA E MOREIRA) E DEÃO

Declaração de Retificação n.º 162/2019

Retificação do aviso de abertura do procedimento concursal 
 comum na modalidade de relação jurídica de emprego pú-
blico por tempo indeterminado — Constituição de reserva de 
recrutamento.

Por ter sido alterado em reunião da Assembleia de Freguesia da 
União das Freguesias de Geraz do Lima (Santa Maria, Santa Leocádia 
e Moreira) e Deão, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2018, o mapa 
de pessoal daquela União de Freguesias, na parte da área de formação 
académica e/ou profissional do Técnico Superior, passando a figurar 
«Licenciatura em Engenharia Civil, Especialização em Engenharia 
Municipal e inscrição na Ordem dos Engenheiros ou Ordem dos Enge-
nheiros Técnicos», torna -se agora necessário proceder à alteração do 
aviso de abertura do procedimento concursal n.º 14209/2018, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 191, de 3 de outubro de 2018, na 
parte relativa aos requisitos especiais.

Assim, onde se lê:
«Os candidatos deverão ser detentores de nível habilitacional de 

grau de complexidade funcional 3 (Licenciatura em Engenharia Ci-
vil, Especialização em Engenharia Municipal e Inscrição na Ordem 
dos Engenheiros), nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 33.º do 
anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, não havendo possibilidade 
de substituição da habilitação académica»

deve ler -se:
«Os candidatos deverão ser detentores de nível habilitacional de 

grau de complexidade funcional 3 (Licenciatura em Engenharia Civil, 
Especialização em Engenharia Municipal e Inscrição na Ordem dos 
Engenheiros ou Ordem dos Engenheiros Técnicos), nos termos da 
alínea a) do n.º 4 do artigo 33.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, não havendo possibilidade de substituição da habilitação 
académica»

Por decisão do júri do procedimento datada de 22 de janeiro de 2019 
foi determinado que, o prazo de apresentação das candidaturas é prorro-
gado por 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República.

23 de janeiro de 2019. — O Presidente da União das Freguesias 
de Geraz do Lima (Santa Maria, Santa Leocádia e Moreira) e Deão, 
Armindo Dias Fernandes.

312015031 

 FREGUESIA DE LORDELO

Aviso n.º 2743/2019

Lista unitária de ordenação final de candidatos homologada
Relativamente ao procedimento concursal de regularização para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeter-
minado, para ocupação de dois postos de trabalho da carreira/categoria 
de Assistente Técnico, restrito a candidatos abrangidos pelo programa 
de regularização extraordinária de vínculos precários (PREVPAP), a 
que respeita o Aviso publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP) no 
dia 29/06/2018, através do código da oferta OE201806/0920, torna -se 
público o seguinte:

1 — Em cumprimento do disposto 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, a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos, resultante da aplicação dos métodos de seleção, foi homo-
logada por meu despacho, datado de 11 de janeiro de 2019, e encontra-
-se afixada em local visível e público das instalações da Freguesia de 
Lordelo, concelho de Guimarães e disponibilizada na página eletrónica 
http://jfreguesiadelordelo.wixsite.com/jf -lordelo/bolsa -emprego.

2 — Assim, e nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da aludida 
Portaria, ficam desta forma notificados os candidatos admitidos, assim 
como os excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, do 
ato de homologação da lista unitária de ordenação final.

3 — Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser 
interposto recurso hierárquico, nos termos do artigo 39.º da referida 
Portaria.

11 de janeiro de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Lordelo, Manuel da Costa Teixeira.

312018994 

 Aviso n.º 2744/2019

Lista unitária de ordenação final de candidatos homologada
Relativamente ao procedimento concursal de regularização para cons-

tituição de relação jurídica de emprego público por tempo indetermi-
nado, para ocupação de dois postos de trabalho da carreira/categoria de 
Assistente Operacional, restrito a candidatos abrangidos pelo programa 
de regularização extraordinária de vínculos precários (PREVPAP), a 
que respeita o Aviso publicado na Bolsa de Emprego Público (BEP) no 
dia 29/06/2018, através do código da oferta OE201806/0917, torna -se 
público o seguinte:

1 — Em cumprimento do disposto 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, a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos, resultante da aplicação dos métodos de seleção, foi homo-
logada por meu despacho, datado de 11 de janeiro de 2019, e encontra-
-se afixada em local visível e público das instalações da Freguesia de 
Lordelo, concelho de Guimarães e disponibilizada na página eletrónica 
http://jfreguesiadelordelo.wixsite.com/jf -lordelo/bolsa -emprego.

2 — Assim, e nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da aludida 
Portaria, ficam desta forma notificados os candidatos admitidos, assim 
como os excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção, do 
ato de homologação da lista unitária de ordenação final.

3 — Da homologação da lista unitária de ordenação final pode ser 
interposto recurso hierárquico, nos termos do artigo 39.º da referida 
Portaria.

11 de janeiro de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Lordelo, Manuel da Costa Teixeira.

312018978 

 FREGUESIA DE MOITA DOS FERREIROS

Aviso n.º 2745/2019

Mobilidade interna intercarreiras — Consolidação
De acordo com o estipulado no artigo 4.º, n.º 1 b) da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna -se público que a Junta de Freguesia de Moita dos 
Ferreiros, na sua reunião de 29 de janeiro, deliberou, por unanimidade 
ao abrigo do disposto na alínea e), do artigo 19.º, do anexo I, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro conjugada com o disposto no artigo 99 -A 
do anexo I da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, 
a consolidação da mobilidade interna intercarreiras da seguinte traba-


