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9 — Critérios de seleção:
Os candidatos serão ordenados, tendo em conta:
a) Avaliação do curriculum vitae, com especial relevância para o
desempenho em funções em Unidades Neonatais;
10 — As atividades formativas e a respetiva avaliação decorrerão de
acordo com o seguinte programa:
Conhecimentos na prestação de cuidados perinatais;
Fundamentos teóricos e atuação prática dos cuidados ao recém-nascido
normal e de alto risco;
Treino em técnicas de reanimação;
Treino na realização e interpretação de Ecografias Transfontanelares
e Cardíacas;
Atividade científica e de investigação;
11 — Coordenação do Ciclo:
a) Direção de Serviço;
b) Formação específica — Toda a equipa de Neonatologia do Serviço;
12 — A avaliação final constará de:
Discussão de relatório de atividades elaborado pelo candidato;
Prova oral teórica de avaliação de conhecimentos;
Avaliação científica de investigação e de formação;

13 — Composição e identificação do júri de seleção:
Presidente: Dr.ª Maria Eulália Antunes Boavida Afonso — Assistente
Graduado de Neonatologia do Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra, E. P. E.
Vogais efetivos:
Dr.ª Raquel Ribeiro Henriques — Assistente Graduada de Pediatria
Médica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.;
Dr. Joaquim António Maia Tiago — Assistente Graduado de Pediatria
Médica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.;
Vogais Suplentes:
Dr.ª Patrícia Carla Amado Lapa — Assistente Graduada de Pediatria
Médica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.;
Dr.ª Lígia Raquel Gonçalves Basto — Assistente Graduada de Pediatria Médica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E.;
O Presidente do Júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos
legais pelo 1.º Vogal efetivo.
8 de maio de 2019. — O Diretor do Serviço de Gestão de Recursos
Humanos, Carlos Gante.
312281222
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ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA

Aviso n.º 9824/2019

Aviso (extrato) n.º 9825/2019

Celebração de Contratos de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado

Procedimento concursal comum, para constituição de vínculo de
emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo, para preenchimento de 29 (vinte
e nove) postos de trabalho, na carreira/categoria de assistente
operacional (sapador florestal) e de 1 (um) posto de trabalho na
categoria de técnico superior (ciências florestais).

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, na sequência dos resultados obtidos nos procedimentos concursais
abertos no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos
Vínculos Precários (PREVPAP), foram celebrados os seguintes contratos
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com inicio
a 29 de abril de 2019:
Ana Margarida Magalhães Mesquita, Fabrícia Cláudia Martins
Costa, Amélia Alexandra Pereira Machado Costa na carreira e categoria de Técnico Superior — 2.ª posição, nível 15, a que corresponde
a remuneração de € 1.201,48, para a Divisão de Gestão de Fundos
Comunitários.
Maria Arminda Andrade Santarém na carreira e categoria de
Assistente Técnico — 1.ª posição, nível 5, a que corresponde a
remuneração de € 683,13, para a Divisão de Gestão de Fundos
Comunitários.
Os presentes contratos ficam dispensados de período experimental, uma vez que 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 às carreiras
e categorias dos trabalhadores, conforme alíneas a) do n.º 1 do
artigo 49.º da LTFP, dando-se cumprimento à disposição constante
no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, aplicado por
força do disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 34/2018,
de 15 de maio.
17 de maio de 2019. — O Primeiro-Secretário da Comissão Executiva
Metropolitana do Porto, Eng. Mário Rui Soares.
312324209

Nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 30.º, artigos 33.º a 38.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, e do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que,
por deliberação do Conselho Intermunicipal proferida em 02/05/2019,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir do dia
seguinte ao da publicação do presente Aviso no Diário da República, o
procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego
público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, a
termo certo, para preenchimento de 29 (vinte e nove) postos de trabalho,
na carreira/categoria de Assistente Operacional (Sapador Florestal), em
que os candidatos devem ser titulares do nível habilitacional equivalente
à escolaridade obrigatória, em função da idade ou seja: 4.ª classe para os
candidatos nascidos até 31 de dezembro de 1966, 6.º ano de escolaridade
para os nascidos entre 1 de janeiro de 1967 e 31 de dezembro de 1980,
o 9.º ano de escolaridade para os nascidos entre 1 de janeiro de 1981 e
31 de dezembro de 1994 e o 12.º ano de escolaridade, para os nascidos
a partir de 1 de janeiro de 1995 e de 1 (um) posto de trabalho na categoria de Técnico Superior (Ciências Florestais), em que os candidatos
devem ser titulares de licenciatura na área das ciências florestais. A título
excecional podem ser candidatos os titulares de bacharelato que considerem dispor de formação e, ou, experiências profissionais necessárias
e suficientes para a substituição da licenciatura, que o júri do concurso
analisará, deliberando sobre a admissão dos candidatos, devendo, em
caso de admissão, notificar desta os demais candidatos, acompanhado
do teor integral da sua fundamentação.
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O aviso integral deste procedimento indicação dos requisitos formais
de provimento, de perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa de Emprego Público (BEP)
(www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da
República, 2.ª série, e estará ainda disponível no sítio da Internet da
entidade em (www.cimbb.pt) e na sede da Comunidade Intermunicipal
da Beira Baixa (CIMBB), sita Praça Rainha D. Leonor, Edifício dos
Emblemas, 1.º Andar, 6000-117 Castelo Branco.
28 de maio de 2019. — O Secretário Executivo Intermunicipal, Hélder
Henriques.
312335671

nica (em www.cm-alcobaca.pt), a lista unitária de ordenação final relativa ao procedimento concursal acima identificado, homologada — em
conjunto com restantes deliberações do júri — por meu despacho datado
de 9 de maio de 2019.
10 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Paulo Jorge
Marques Inácio.
312302266

MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA
Aviso n.º 9829/2019

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES
Aviso n.º 9826/2019
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 constituição de relação jurídica
de emprego em contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para preenchimento de três postos de trabalho da carreira
e categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal da Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão Lafões, para as seguintes Unidades Orgânicas:
Um posto de trabalho na Unidade de Mobilidade e Transportes (UMT);
Um posto de trabalho na Unidade de Cooperação Territorial e Promoção
da Região (UCTPR); Um posto de trabalho na Unidade de Gestão Administrativa e Financeira (UGAF), do mapa de pessoal da Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão Lafões, através do Aviso n.º 4793/2018, foi
celebrado o seguinte contrato de trabalho:
Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
na carreira e categoria de Técnica Superior, nível remuneratório 15,
correspondente a 1201,48€, com Mariana Oliveira Pereira, na Unidade
de Mobilidade e Transportes;
22 de maio de 2019. — O Secretário Executivo, Luís Nuno Tenreiro
da Cruz Matoso Martinho.
312323059

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA
Aviso n.º 9827/2019
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, faz-se público que, realizado que foi o
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de dois postos de trabalho na carreira/categoria de técnico
superior, atividade de arquitetura, o Município de Albufeira celebrou
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado,
para a carreira/categoria de técnico superior, posição 2, nível 15, remuneração base de € 1201,48, com:
Fábio Miguel Neto Correia Escórcio, com efeitos a 02 de maio
de 2019;
João António do Carmo Pinheiro, com efeitos a 6 de maio de 2019.
Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho
de 7/03/2018.
20 de maio de 2019. — A Vice-Presidente, Ana Pífaro.

312312918

MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA
Aviso (extrato) n.º 9828/2019
Procedimento Concursal Comum para constituição de relações jurídicas de emprego público, em regime de Contrato de Trabalho
por Tempo Indeterminado, para ocupação de dezassete postos de
trabalho de Assistente Operacional (setor de atividade de Ação
Educativa), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 180,
de 18 de setembro de 2018 — Lista Unitária de Ordenação Final.
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna-se público
que se encontra afixada no átrio do edifício dos Paços do Concelho da
Câmara Municipal de Alcobaça e publicitada na respetiva página eletró-

Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35-A/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho
de 27 de fevereiro de 2019, determinei a celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para o exercício de funções públicas,
com o candidato Carlos Alberto Manso Pina classificado em 1.º lugar,
no procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado de (1) um assistente
operacional — área de motorista de pesados, publicitado pelo Aviso
n.º 15125/2018, no Diário da República, 2.ª série, n.º 202, de 19 de outubro de 2018, a que corresponde a remuneração base mensal de € 635,07
(seiscentos e trinta e cinco euros e sete cêntimos), correspondente a
1.ª posição remuneratória, nível 4, da Tabela Remuneratória Única dos
trabalhadores que exercem funções públicas.
Para efeitos do estipulado no artigo 45.º da LTFP, nomeei para júri
do período experimental os seguintes elementos:
Presidente — Hugo Miguel Marto Fernandes, Encarregado
Vogais efetivos: Paulo Fernando Vieira Santos, Encarregado e Luís
Miguel Silva Escola, Assistente Operacional.
13 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Fernando
Manuel Tinta Ferreira.
312320223
Aviso n.º 9830/2019
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35-A/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho
de 27 de fevereiro de 2019, determinei a celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para o exercício de funções públicas,
com o candidato António José Carmona Evangelista, classificado em
1.º lugar, no procedimento concursal comum para a constituição de
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado de (1)
um assistente operacional — área de serralheiro civil, publicitado pelo
Aviso n.º 17370/2018, no Diário da República, 2.ª série, n.º 229, de 28
de novembro de 2018, a que corresponde a remuneração base mensal
de € 635,07 (seiscentos e trinta e cinco euros e sete cêntimos), correspondente a 1.ª posição remuneratória, nível 4, da Tabela Remuneratória
Única dos trabalhadores que exercem funções públicas.
Para efeitos do estipulado no artigo 45.º da LTFP, nomeei para júri
do período experimental os seguintes elementos:
Presidente — César Serrenho Reboleira, Chefe de Divisão da
DEO.
Vogais efetivos: Vogais efetivos: Carlos Manuel Santos Espírito Santo,
Encarregado Geral e Hélder José Nunes Justiniano, Encarregado
13 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara, Dr. Fernando
Manuel Tinta Ferreira.
312320312

MUNICÍPIO DO CARTAXO
Aviso n.º 9831/2019
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, na redação vigente, torna-se público que
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com os seguintes trabalhadores:
David Alexandre Amaral Lobato e Pedro Miguel Coelho Barata Quitério, na categoria de bombeiro municipal de 1.ª classe, escalão 1, índice
remuneratório 173, remuneração 829,31€, a que corresponde um nível
remuneratório entre 7 e 8 da Tabela Remuneratória Única, no seguimento
de concurso interno de acesso geral para provimento de dois postos de
trabalho na carreira de bombeiro municipal, com produção de efeitos
a 2 de maio de 2019;
Mais se torna público que, por deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 01/10/2018, procedeu-se,

