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 MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

Aviso n.º 7771/2022

Sumário: Consolidação de mobilidades intercarreiras e intercategorias de várias categorias.

Dr.ª Luísa Maria Neves Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, faz público 
que nos termos do artigos 4.º e 99.º-A da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
em anexo pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação e por deliberação em reunião 
Ordinária da Câmara Municipal realizada em 9 de março de 2022 foi consolidada a mobilidade 
intercarreiras da carreira e categoria de assistente técnica na carreira e categoria de técnica supe-
rior de Cristina Adília Ramalho Pinto Nascimento, posicionada na 2.ª posição remuneratória, nível 
15 da tabela remuneratória única, conforme previsto no artigo 21.º da Lei n.º 75- B/2020, de 31 de 
dezembro (Orçamento de Estado para 2021), com efeitos a 10 de março de 2022. De igual modo, 
foram consolidadas as mobilidades intercarreiras da carreira e categoria de assistente operacional 
na carreira e categoria de assistente técnico, com efeitos a 10 de março de 2022 de Ana Alexandra 
Bernardo Guinea, Ana Catarina Silva Azevedo, Ana Rita Pinto Gavina Santos, Carlos Alexandre 
Fernandes Cardeal, Diana Alexandra Pires Tato, Helena Isabel Figueiredo Neves, Mariana Maia 
Cavadas Ribeiro, Mónica Hermínia Ferreira Aguiar, Tânia Cristina Ferreira Abreu, posicionados 
na 1.ª posição, nível 5 da tabela remuneratória única e Deolinda Maria Santos Moreira Machado, 
posicionada na 9.º posição, nível 4, da tabela remuneratória única. Foi, ainda, consolidada a mobi-
lidade intercategorias da carreira de assistente operacional, categoria de encarregado operacional 
na carreira de assistente operacional, categoria de encarregado geral operacional, de Fernando 
Eduardo Ferreira Silva, posicionado na 2.ª posição, nível 14 da tabela remuneratória única, com 
efeitos a 10 de março de 2022.

31 de março de 2022. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Luísa Salgueiro.
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