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1.º vogal suplente  Sandra Isabel Simões Quintela, Assistente Técnica na Junta de Freguesia da Quinta do Conde;
2.º vogal suplente  Mário Jorge Soares Lemos de Matos, Assistente
Operacional na Junta de Freguesia da Quinta do Conde.
19  As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção, a grelha
classificativa e o sistema de valoração final do método serão facultados
aos candidatos sempre que solicitados.
20  A exclusão e notificação dos candidatos serão efetuadas
de acordo com o preceituado no artigo 30.º da Portaria. Os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas
no n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria, para a realização da
audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento
Administrativo.
21  O exercício do Direito de Participação dos interessados deverá ser feito através do preenchimento obrigatório de formulário tipo
a obter na Sede desta Autarquia ou na página da internet, em www.
jf-quintadoconde.pt.
22  À lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados,
após homologação, é publicada na 2.ª série do Diário da República,
na página eletrónica, no site www.jf-quintadoconde.pt e afixada nos
serviços de atendimento.
23  Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria, o
presente aviso será publicado na Bolsa de Emprego Público (www.
bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à presente publicação no Diário da
República e no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma
data; será publicitado num jornal de expansão nacional e na página
eletrónica da entidade.
24  Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplica-se
as normas constantes da legislação atualmente em vigor.
14 de novembro de 2016.  O Presidente da Junta de Freguesia da
Quinta do Conde, Vítor Ribeiro Antunes.
310020325

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR
Aviso n.º 14713/2016

Lista Unitária de Ordenação Final  Procedimento concursal comum de recrutamento para preenchimento de 3 postos de trabalho  carreira/categoria de assistente operacional cabouqueiro,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo.
Nos termos e para efeitos 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, torna-se pública a Lista Unitária de Ordenação Final do procedimento concursal em epígrafe, conforme Aviso
n.º 9307/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 142 de
26 de julho de 2016, homologada pelo Conselho de Administração em
26 de setembro de 2016 e em 3 de outubro de 2016:

1  João Paulo Abreu Conde  14,70 valores
2  Joaquim José das Neves Antunes  12,90 valores
3  Tiago Alexandre Moreira Alves  12,90 valores
4  Carlos Alberto Ferreira Santos  12,10 valores
A Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos aprovados
encontra-se disponível para consulta no placard e página eletrónica
destes Serviços Municipalizados.
4 de outubro de 2016.  A Presidente do Conselho de Administração,
Anabela Gaspar de Freitas.
309993177
Aviso n.º 14714/2016

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Aviso n.º 14712/2016

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Em conformidade 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 do
procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho
na carreira e categoria de Assistente Operacional, para constituição de
vínculo de emprego público por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso
n.º 7883/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 119, de
23 de junho e após negociação do posicionamento remuneratório, foi
celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado, com Sérgio
José Canadas dos Santos, com data de início a 08 de novembro de
2016 e com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória
e ao nível remuneratório 1 da tabela remuneratória única (retribuição
mínima mensal). Para os efeitos previstos nos artigos 45.º e 46.º do anexo
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o júri do período experimental terá
a seguinte composição:
Presidente: Josué Chambel Charro, Assistente Operacional da Freguesia de Reguengos de Monsaraz, na qualidade de Presidente do júri.
1.º Vogal Efetivo: Paula Cristina Vicente Lucena Matias, Assistente
Técnico da Freguesia de Reguengos de Monsaraz, que substituirá o(a)
Presidente nas suas faltas e impedimentos.
2.º Vogal Efetivo: Florbela dos Santos Lourenço Major.
1.º Vogal Suplente: Joaquim Manuel Rodrigues Claudino, Encarregado Operacional do Município de Reguengos de Monsaraz.
2.º Vogal Suplente: Élia de Fátima Janes Quintas, Presidente da Junta
de Freguesia de Reguengos de Monsaraz.
O período experimental inicia-se a 08 de novembro de 2016, terá a
duração de 90 dias e será avaliado pela aplicação da seguinte fórmula:
CF = (0,60 × ER) + (0,30 × R) + (0,10 × AF)
sendo que:
CF  Classificação final;
ER  Elementos recolhidos pelo júri;
R  Relatório;
AF  Ações de formação frequentadas.
A avaliação final de período experimental traduz-se numa escala de
0 a 20 valores.
14 de novembro de 2016.  A Presidente da Junta de Freguesia, Élia
de Fátima Janes Quintas.
310017304

Procedimento concursal comum de recrutamento
para preenchimento de onze postos de trabalho em regime
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo
Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, do artigo 19.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, e nos
termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro,
torna-se público que, por deliberação do Conselho de Administração
de 31 de outubro de 2016 se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, o procedimento concursal comum, para constituição
de relações jurídicas de emprego público por tempo determinado,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo, pelo período de um ano (podendo eventualmente
ser renovado nos termos da lei), tendo em vista o preenchimento de
11 postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal
destes SMAS para o ano de 2016:

Ref.ª A  2 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente
Operacional (canalizador);
Ref.ª B  1 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente
Operacional (cabouqueiro);
Ref.ª C  6 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente
Operacional (cantoneiro de limpeza);
Ref.ª D  2 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente
Operacional (operado de máquinas e veículos especiais).
1  Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro e Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de fevereiro.
2  Não foi efetuada consulta prévia à Entidade Centralizadora
para a Constituição de Reserva de Recrutamento (ECCRC), uma vez
que não tendo ainda sido publicado qualquer procedimento concursal
para a constituição de reserva de recrutamento, e até à sua publicitação,
conforme instruções da DGAEP, fica temporariamente dispensada a
obrigatoriedade da referida consulta.
3  Tendo em conta que as entidades gestoras da requalificação
nas autarquias locais (EGRAS) ainda não estão constituídas e de
acordo com solução interpretativa uniforme, homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014,
as Autarquias Locais estão dispensadas de consultar a Direção-Geral
da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no
âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em

