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31 — Na tramitação do presente procedimento concursal serão cum-
pridas as disposições constantes no Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, relativamente 
ao tratamento de dados pessoais.

11 de janeiro de 2019. — A Vereadora, Marilyn Zacarias.
311982099 

 MUNICÍPIO DE MANGUALDE

Aviso n.º 1613/2019

Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado 
no âmbito do Programa de Regularização de Vínculos Precários

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado

Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1 e 2 do artigo 4.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público, que na sequência 
do Procedimento Concursal aberto no âmbito do Programa de Regu-
larização Extraordinária dos Vínculos Precários, estabelecido pela Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, por publicação de aviso na página 
eletrónica do Município de Mangualde e na Bolsa de Emprego Público, 
foi celebrado o seguinte contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado:

Cristina Maria Primo Costa, na carreira e categoria de Assistente 
Operacional/Auxiliar de Serviços Gerais -Manutenção de Instalações, 
com a remuneração mensal correspondente à posição 1 da categoria 
de Assistente Operacional, nível 1 da tabela remuneratória única dos 
trabalhadores que exercem funções públicas, com efeitos reportados a 
02 de janeiro de 2019.

Mais se faz público que, a trabalhadora supra referida fica isenta do 
cumprimento do período experimental, por aplicação do artigo 11.º, da 
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

16 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, João Nuno Fer-
reira Gonçalves Azevedo.

311983557 

 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

Aviso n.º 1614/2019
Dr.ª Luísa Maria Neves Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Matosinhos, faz público que, nos termos dos n.os 4 e 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, da atual redação, se encontra afi-
xado no placar do átrio de entrada do Departamento de Recursos Huma-
nos e disponível na página eletrónica da câmara (www.cm -matosinhos.pt) 
a lista unitária de ordenação final, da única candidata aprovada ao proce-
dimento concursal comum, para contratação por tempo indeterminado, 
de um Técnico Superior (área de Gestão de Empresas), para a divisão 
de Contabilidade, aberto pelo aviso n.º 6986/2018 publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 99, de 23 de maio de 2018, homologada a 
14 de dezembro de 2018: 1.º classificada, Sara Patrícia da Silva Pinto 
Fonseca Pereira — 14,52 valores.

Nos termos do n.º 1 do artigo 40.º da referida Portaria não irá ser 
constituída reserva de recrutamento interno, uma vez que, a lista não 
contém um número de candidatos aprovados superior ao dos postos de 
trabalho a ocupar.

Conforme previsto no artigo 39.º, n.º 3 da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, da atual redação, da homologação da lista de ordenação 
final pode ser interposto recurso tutelar.

16/01/2019. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Luísa Salgueiro.
311984318 

 MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

Aviso n.º 1615/2019
Para os efeitos previstos no n.º 7, do artigo 156.º, da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada pelo Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, torna público que, por seu despacho, de 10 de outubro de 2018, 
foi autorizada a alteração do posicionamento remuneratório, na carreira 

de origem de técnico superior, dos titulares dos cargos dirigentes de 
2.º grau, abaixo mencionados, nos seguintes termos:

António José Tavares Bondoso, posição 8, nível 39, na carreira geral 
de técnico superior, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017;

Luís Manuel Filipe da Silva, posição 7, nível 35, na carreira geral de 
técnico superior, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017;

Paulo Alexandre de Matos Figueiredo, posição 5, nível 27, na car-
reira geral de técnico superior, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 
2017.

15 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, José Eduardo 
Lopes Ferreira.

311981759 

 MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

Aviso n.º 1616/2019

Nomeação, em comissão de serviço, como dirigente
intermédio de 2.º grau — Chefe

de Divisão — da Divisão de Desenvolvimento Social

Para os devidos efeitos, faz -se público, nos termos do estatuído na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e 
no n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, aplicada à 
administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto, ambas com 
as alterações vigentes, que por meu despacho proferido em 09.01.2018, 
no exercício da competência própria prevista na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos 
dos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da citada Lei n.º 2/2004, designei em co-
missão de serviço, pelo período de três anos, para o cargo de Dirigente 
Intermédio de 2.º Grau — Chefe de Divisão — da Divisão de Desenvol-
vimento Social, a Licenciada Carla Maria Lebreiro Pereira, por aceitação 
da proposta de nomeação do júri do respetivo procedimento concursal, 
plasmada na ata n.º 3, de 27 de dezembro de 2018, que considerou que 
a candidata possui as competências adequadas às exigências do cargo 
a prover, bem como os requisitos legais e especiais referidos no aviso 
de abertura do procedimento concursal.

O presente despacho produz efeitos na presente data.
9 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Humberto da Costa 

Cerqueira.

ANEXO

Nota relativa ao Currículo Académico e Profissional
da designada Carla Maria Lebreiro Pereira

I. Currículo Académico
Licenciatura em Educação Social.

II. Currículo Profissional
Experiência Profissional
À data de apresentação da candidatura (08.11.2018) apresentava 

14 anos, 7 meses e 8 dias de experiência profissional no exercício 
de funções públicas, na Carreira e Categoria de Técnico Superior, 
nomeadamente:

Contratada a termo certo no Município de Mondim de Basto, como 
Técnica Superior de 2.ª classe, desde 10.03.2003 até 02.08.2005.

Ingresso no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Mondim de 
Basto a 03.08.2005, como Técnica Superior (área de Educação Social), 
com Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeter-
minado.

De 22.09.2015 a 27.04.2018 — Chefe de Unidade, em regime de 
substituição, da Unidade de Desenvolvimento Social.

De 28.04.2018 a 08.11.2018 — Chefe de Divisão, em regime de 
substituição, da Divisão de Desenvolvimento Social.

Formação Profissional (ações de formação frequentadas nos últimos 
5 anos, à data de 08.11.2018):

Seminário — Comissões de Proteção de Crianças e Jovens: As Es-
pecificidades de Cada Região na Edificação dos Direitos da Crian-
ça — promovido pela CPCJ de Mondim de Basto e aqui realizado, com 
a duração de 6 horas.

Conferência — A Pessoa com deficiência: uma abordagem inte-
gral — promovido pela Associação ASAD, em Mondim de Basto, com 
a duração de 6 horas.


