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sequência do procedimento concursal aberto para preenchimento de 
três postos de trabalho para a carreira e categoria de Assistente Ope-
racional, na modalidade de vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, no âmbito do programa de regularização extraordinária 
dos trabalhadores com vínculos precários, criado pela Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, e publicitado na Bolsa de Emprego Público (código: 
OE201805/0255; 3 vagas) e após aceitação do posicionamento remune-
ratório, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado com 
Arlindo Lopes Freitas, Joaquim Pinheiro da Silva e Manuel de Oliveira 
Bastos com data de início a 1 de agosto de 2018. A remuneração é a 
correspondente à 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 1 
para a carreira e categoria de Assistente Operacional, correspondente 
à remuneração mínima mensal garantida. Nos termos do artigo 11.º da 
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, os trabalhadores encontram -se 
dispensados do período experimental de 90 dias para a carreira e cate-
goria de Assistente Operacional, estipulado no n.º 1 do artigo 49.º da 
LTFP, pois o tempo de exercício de funções nas situações de vínculo 
precário é de: Arlindo Lopes Freitas com 14 anos e 4 meses, Joaquim 
Pinheiro da Silva com 17 anos e 5 meses, Manuel de Oliveira Bastos 
com 3 anos e 11 meses.

7 de novembro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, José 
Henriques dos Santos.

311799533 

 FREGUESIA DE MEIRINHAS

Aviso n.º 17076/2018
Para os devidos efeitos e em cumprimento do 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, em resultado do reconhecimento das situações de exercício de 
funções correspondentes a necessidades permanentes desta Freguesia e 
que se encontravam formalizadas através de vínculo jurídico inadequado, 
em sede de reunião do Órgão Executivo Junta de Freguesia, celebrada a 
30 de janeiro de 2018, dos procedimentos concursais abertos no âmbito 
do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários 
(PREVPAP) e da negociação do posicionamento remuneratório, con-
forme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º da LGTFP e nos termos 
da alínea a) do artigo 12.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e 
do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, cujos efeitos 
foram prorrogados ao abrigo do artigo 20.º da Lei n.º 114/2017, de 29 
de dezembro — 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 1, da 
carreira geral de Assistente Operacional, correspondente à remuneração 
de 580,00€ (quinhentos e oitenta euros), foram celebrados os seguintes 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com início a 1 de outubro de 2018:

Francelina Mota Pascoal e Manuel Antunes Lopes — 2 (dois) postos 
de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado da carreira/categoria de Assistente Operacio-
nal — área de Cantoneiro de Vias Municipais; e

Albertina Ferreira Santos Mota — 1 (um) posto de trabalho na mo-
dalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado da carreira/categoria de Assistente Operacional — área de 
Auxiliar de Serviços Gerais/Limpeza.

Os presentes contratos ficam dispensados de período experimental, 
uma vez que, em todos os casos, o tempo de serviço prestado na situação 
de exercício de funções a regularizar, em apreço, é superior à duração 
definida para o período experimental intrínseco à carreira e categoria 
dos trabalhadores, de 90 dias, conforme alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º 
da LGTFP, dando -se assim cumprimento à disposição constante no 
artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

1 de outubro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Meirinhas, Manuel Virgílio Gaspar Lopes.

311795061 

 Aviso n.º 17077/2018
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se pú-
blico que, em resultado do reconhecimento das situações de exercício 
de funções correspondentes a necessidades permanentes desta Fre-
guesia e que se encontravam formalizadas através de vínculo jurídico 
inadequado, em sede de reunião do Órgão Executivo Junta de Fregue-
sia, celebrada a 30 de janeiro de 2018, dos procedimentos concursais 
abertos no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos 
Vínculos Precários (PREVPAP) e da negociação do posicionamento 
remuneratório, conforme previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º 

da LGTFP e nos termos da alínea a) do artigo 12.º da Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro e do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 
dezembro, cujos efeitos foram prorrogados ao abrigo do artigo 20.º 
da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro — 1.ª posição remunerató-
ria, nível remuneratório 5, da carreira geral de Assistente Técnico, 
correspondente à remuneração de 683,13€ (seiscentos e oitenta e três 
euros e treze cêntimos), foram celebrados os seguintes contratos de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com início 
a 1 de outubro de 2018:

Liliana Margarida Rocha Saraiva Ferreira e Patrícia Santos Silva —
2 (dois) postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado da carreira/categoria de 
Assistente Técnico — área administrativa e financeira;

Os presentes contratos ficam dispensados de período experimental, 
uma vez que, em ambos os casos, o tempo de serviço prestado na situação 
de exercício de funções a regularizar, em apreço, é superior à duração 
definida para o período experimental intrínseco à carreira e categoria 
dos trabalhadores, de 180 dias, conforme alínea b) do n.º 1 do artigo 49.º 
da LGTFP, dando -se assim cumprimento à disposição constante no 
artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

1 de outubro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Meirinhas, Manuel Virgílio Gaspar Lopes.
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 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REAL E CARVIDE

Aviso n.º 17078/2018

Homologação das listas unitárias de ordenação final

Procedimento concursal no âmbito do programa
de regularização extraordinária

dos trabalhadores com vínculos precários
Nos termos do 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 público que as listas unitárias de ordenação final relativas 
aos procedimentos concursais abertos para preenchimento de postos de 
trabalho no âmbito do programa de regularização extraordinária dos tra-
balhadores com vínculos precários, criado pela Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro, publicitados na Bolsa de Emprego Público, Código da Oferta 
ref. A (1 vaga): OE201808/1034: carreira e categoria de Assistente Ope-
racional e Código da Oferta ref. B (1 vaga): OE201808/1035: carreira 
e categoria de Assistente Operacional, foram homologada em reunião 
de Órgão Executivo no dia 06 de novembro de 2018. As referidas listas 
encontram -se publicitadas em local visível e público nas instalações da 
União das Freguesias de Monte Real e Carvide e na página eletrónica 
http://ufmonterealcarvide.pt

7 de novembro de 2018. — O Presidente da União das Freguesias de 
Monte Real e Carvide, Faustino Guerra.

311797938 

 FREGUESIA DE PARADA DE CUNHOS

Deliberação n.º 1295/2018

Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos
Precários na Administração Pública

Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final
Nos termos e para os efeitos, conjugados, do n.º 1 do artigo 10.º da 

Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro e do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a nova redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torno público que, em reunião do Órgão 
Executivo de 10 de setembro foi homologada, a lista unitária de orde-
nação final do procedimento concursal de regularização extraordinária 
de vínculos precários para constituição de relação jurídica de emprego 
público em regime de contrato em funções públicas por tempo indeter-
minado, ao abrigo da Lei n.º 112/ 2017, de 29 de dezembro, aberto pelo 
Aviso OE 201804/0884, publicado na Bolsa de Emprego Público, para 
preenchimento de dois (2) postos de trabalho na carreira e categoria de 
Assistente Operacional.
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