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5 — Foram prorrogadas as licenças sem remuneração dos seguintes 
trabalhadores:

5.1 — Rita Isabel Fernandes da Silva, integrada na carreira/categoria 
de Técnica Superior, auferindo pela posição remuneratória intermédia 
entre a 2.ª e a 3.ª, nível remuneratório intermédio entre o 15 e o 19 da ta-
bela remuneratória única, pelo período de 2 anos, a partir de 01/05/2018;

5.2 — Ana Margarida Bago d’Uva Fogaça dos Santos, integrada na 
carreira/categoria de Assistente Técnica, auferindo pela posição remu-
neratória intermédia entre a 1.ª e a 2.ª, nível remuneratório intermédio 
entre o 5 e o 7 da tabela remuneratória única, pelo período de 1 ano, a 
partir de 01/01/2018;

5.3 — Isabel de Fátima Serrano Félix, integrada na carreira/categoria 
de Assistente Técnica, auferindo pela posição remuneratória intermédia 
entre a 1.ª e a 2.ª, nível remuneratório intermédio entre o 5 e o 7 da tabela 
remuneratória única, pelo período de 335 dias, a partir de 02/04/2018;

5.4 — Ana Patrícia Correia Marques, integrada na carreira/categoria 
de Técnica Superior, auferindo pela posição remuneratória intermédia en-
tre a 2.ª e a 3.ª, nível remuneratório intermédio entre o 15 e o 19 da tabela 
remuneratória única, pelo período de 1 ano, a partir de 26/03/2018;

5.5 — Dina Maria Luís Neto, integrada na carreira/categoria de As-
sistente Técnica, auferindo pela posição remuneratória intermédia entre 
a 2.ª e a 3.ª, nível remuneratório intermédio entre o 7 e o 8 da tabela 
remuneratória única, pelo período de 1 ano, a partir de 15/02/2018.

26 de fevereiro de 2018. — A Vereadora, Sara Maria Horta Nogueira 
Coelho.

311162904 

 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

Aviso n.º 3471/2018
Dr.ª Luísa Maria Neves Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de 

Matosinhos, faz público que nos termos do artigo 101.º do Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro (CPA), inicia -se com a presente publicação 
o período de apreciação pública do projeto de regulamento do “Código 
de Ética e Conduta” que se encontra disponível para consulta no portal 
da CMM e no departamento de Recursos Humanos.

No âmbito da participação pública, e nos termos do disposto no artigo 
n.º 101.º do CPA, os interessados podem dirigir, preferencialmente, por 
via digital através do endereço eletrónico comissaoeticaeconduta@
cm -matosinhos.pt, as suas sugestões ou ainda por escrito para a mo-
rada Av. D. Afonso Henriques, 4454 -510 Matosinhos, ao cuidado do 
departamento de Recursos humanos, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 
a contar da data da publicação do projeto do regulamento.

1/3/2018. — A Presidente da Câmara, Luísa Salgueiro, Dr.ª
311173304 

 MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Aviso n.º 3472/2018

Consolidação mobilidade interna

Para os devidos efeitos, torna -se público que, por despacho do Pre-
sidente deste Município, Manoel Batista Calçada Pombal, de 26 de 
fevereiro de 2018, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna 
intercarreiras do Assistente Técnico, Elisabete de Lourdes Domingues, 
para funções inerentes à categoria de Técnico Superior na carreira de 
Técnico Superior, nos termos previstos no artigo 93.º e do n.º 1 do 
artigo 97.º, da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, com efeitos a partir de 
26 de fevereiro de 2018.

26 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Melgaço, Manoel Batista Calçada Pombal.

311172535 

 Aviso n.º 3473/2018

Consolidação mobilidade interna
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do Pre-

sidente da Câmara, Manoel Batista Calçada Pombal, de 26 de fevereiro 
de 2018, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna intercar-
reiras do Assistente Operacional, Alberta Maria Cardoso, para funções 
inerentes à categoria de Assistente Técnico, na carreira de Assistente 

Técnico, nos termos previstos no artigo 93.º e do n.º 1 do artigo 97.º, 
da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, com efeitos a partir 26 de fevereiro 
de 2018.

26 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Melgaço, Manoel Batista Calçada Pombal.

311172268 

 MUNICÍPIO DA NAZARÉ

Aviso (extrato) n.º 3474/2018
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 4.º do Preâmbulo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua atual redação, torna -se público que na sequência da homologação 
das listas de ordenação final, foram celebrados contratos de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, com os seguintes tra-
balhadores:

Tiago Ferreira Macatrão Grilo Santos, contrato celebrado em 
01/09/2017, com início de funções no mesmo dia, na carreira Informá-
tica e na categoria de Especialista de Informática (grau 1, nível 2), com 
a remuneração situada entre o nível remuneratório 23.º e 24.º da Tabela 
Remuneratória Única, antecedido de estágio, no qual será posicionado 
entre o nível remuneratório 18.º e 19.º da Tabela Remuneratória Única, em 
cumprimento do estatuído no mapa I do anexo ao Decreto -Lei n.º 97/2001, 
de 26/03 e de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31/07, 
ao abrigo da Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31/12.

Humberto José Codinha Santos, contrato celebrado em 01/09/2017, 
com início de funções no mesmo dia, na carreira Informática e na ca-
tegoria de Técnico de Informática (grau 1, nível 1), entre o nível re-
muneratório 13.º e 14.º da Tabela Remuneratória Única, antecedido 
de estágio, no qual será posicionado no nível remuneratório 11.º da 
Tabela Remuneratória Única, em cumprimento do estatuído no mapa II 
do anexo ao Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26/03 e de acordo com o 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31/07, ao abrigo da Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31/12.

Armanda Gilda Mota Hilário, contrato celebrado em 15/09/2017, com 
início de funções no mesmo dia, na carreira e categoria de Técnico Superior 
(Psicologia Social e das Organizações), com a remuneração correspondente 
ao nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única e a 2.ª posição 
remuneratória da carreira e categoria de Técnico Superior.

Ana Mafalda de Jesus Vasco Batista Barqueiro, contrato celebrado em 
25/09/2017, com início de funções no mesmo dia, na carreira e categoria 
de Técnico Superior (Sociologia), com a remuneração correspondente ao 
nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única e a 2.ª posição 
remuneratória da carreira e categoria de Técnico Superior.

Carlos Abílio Fidalgo Guincho, contrato celebrado em 25/09/2017, 
com início de funções no mesmo dia, na carreira e categoria de Técnico 
Superior (Mestrado em Estudos do Património), com a remuneração 
correspondente ao nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória 
Única e a 2.ª posição remuneratória da carreira e categoria de Técnico 
Superior.

António Manuel Murraças Carapau Macatrão, Domingos Augusto 
Carreira Quico e Jorge Manuel Vitorino Lourenço, contratos celebra-
dos em 26/09/2017, com início de funções no mesmo dia, na carreira 
e categoria de Assistente Operacional (Pedreiro), com a remuneração 
correspondente ao nível remuneratório 1 da Tabela Remuneratória Única 
e a 1.ª posição remuneratória da carreira e categoria de Assistente Ope-
racional.

Bruno Jorge Silva, contrato celebrado em 17/10/2017, com início 
de funções no mesmo dia, na carreira e categoria de Técnico Superior 
(Contabilidade), com a remuneração correspondente ao nível remune-
ratório 15 da Tabela Remuneratória Única e a 2.ª posição remuneratória 
da carreira e categoria de Técnico Superior.

Sofia Fernandes Pinho Carepa, contrato celebrado em 18/10/2017, 
com início de funções no mesmo dia, na carreira e categoria de Técnico 
Superior (Administração Regional e Autárquica), com a remuneração 
correspondente ao nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única 
e a 2.ª posição remuneratória da carreira e categoria de Técnico Superior.

Carla Teresa Luzindro Maurício, contrato celebrado em 18/10/2017, 
com início de funções no mesmo dia, na carreira e categoria de Técnico 
Superior (Biologia), com a remuneração correspondente ao nível remune-
ratório 15 da Tabela Remuneratória Única e a 2.ª posição remuneratória 
da carreira e categoria de Técnico Superior.

Ana Margarida Pereira Borges, contrato celebrado em 18/10/2017, 
com início de funções no mesmo dia, na carreira e categoria de Técnico 
Superior (Design), com a remuneração correspondente ao nível remune-
ratório 15 da Tabela Remuneratória Única e a 2.ª posição remuneratória 
da carreira e categoria de Técnico Superior.


