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n.º 35/2014, de 20 de junho, com o seguinte trabalhador: Duarte de 
Oliveira Leitão para a categoria de Assistente Técnico, funções de Som, 
do mapa de pessoal por tempo indeterminado do Município de Viana do 
Castelo, ficando sujeito a um período experimental de 180 dias, para a 
carreira/categoria de Assistente Técnico, com o vencimento correspon-
dente à 1.ª posição remuneratória da categoria de Assistente Operacional, 
do nível remuneratório 5, correspondente a €683,13 (seiscentos e oitenta 
e três euros e treze cêntimos), da tabela remuneratória única, com efeitos 
ao dia 02 de outubro de 2017 para: Duarte de Oliveira Leitão.

3 de outubro de 2017. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana 
Margarida Ferreira da Silva.

310946798 

 Aviso n.º 14988/2017
Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Vereadora da Área de 

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Viana do Castelo:
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, publicita que na sequência do procedimento concursal comum 
para constituição de uma relação jurídica de emprego público na modalidade 
de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto por aviso publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 25 de 05 de fevereiro, com oferta na 
BEP n.º OE201502/0057, e de acordo com o despacho de 20 de setembro 
de 2017 foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, ao abrigo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com a seguinte 
trabalhadora: Irailda Maria Oliveira da Rocha e Sousa para a categoria de 
Assistente Operacional, funções de Auxiliar de Ação Educativa, do mapa de 
pessoal por tempo indeterminado do Município de Viana do Castelo, ficando 
sujeito a um período experimental de 90 dias, para a carreira/categoria de 
Assistente Operacional, com o vencimento correspondente à 1.ª posição 
remuneratória da categoria de Assistente Operacional, do nível remune-
ratório 1, correspondente a 557,00€ (quinhentos e cinquenta e sete euros), 
da tabela remuneratória única, com efeitos ao dia 02 de outubro de 2017.

3 de outubro de 2017. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana 
Margarida Ferreira da Silva.

310946765 

 Aviso n.º 14989/2017
Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Vereadora da Área de 

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Viana do Castelo:
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da lei n.º 35/2014, 

de 20 de Junho, publicita que na sequência do procedimento concursal 
comum para constituição de uma relação jurídica de emprego público 
na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, aberto 
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 211 de 03 de 
novembro, com oferta na BEP n.º OE201611/0019, e de acordo com o 
despacho de 11 de setembro de 2017 foi celebrado contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, com a seguinte trabalhadora: Rosa Maria Lourenço Fer-
reira Cardoso para a categoria de Assistente Operacional, funções de 
Tecedeira, do mapa de pessoal por tempo indeterminado do Município de 
Viana do Castelo, ficando sujeito a um período experimental de 90 dias, 
para a carreira/categoria de Assistente Operacional, com o vencimento 
correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria de Assistente Ope-
racional, do nível remuneratório 1, correspondente a 557,00€ (quinhentos 
e cinquenta e sete euros), da tabela remuneratória única, com efeitos ao 
dia 02 de outubro de 2017 para: Rosa Maria Lourenço Ferreira Cardoso

3 de outubro de 2017. — A Vereadora de Recursos Humanos, Ana 
Margarida Ferreira da Silva.

310946846 

 Aviso n.º 14990/2017

Procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o 
preenchimento de bolsa de recrutamento para Assistente Técnico/
Museografia, da carreira geral de Assistente Técnico, previsto 
no mapa de pessoal próprio da Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, nos termos e em conformidade com o aviso no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 224, de 22 de novembro, na BEP -Bolsa de 
Emprego Público, OE201611/0417, e no jornal de notícias, de 23 
de novembro, todos de 2016.
Promovida a audiência aos interessados nos termos do artigo 122.º 

e seguintes do Código Procedimento Administrativo, conjugado com 
o n.º 1 do artigo 36.º de Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com 
a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, verificou-
-se não ter havido qualquer pronunciamento por parte dos candidatos 
excluídos no decurso do procedimento concursal.

Assim, em cumprimento com o estipulado no artigo 36.º da Portaria 
acima referida, torna -se pública a lista unitária de ordenação final ho-
mologada procedimento concursal em epígrafe.

A referida lista de candidatos será afixada em local visível e público 
das instalações desta Autarquia.

Mais, foi deliberado proceder à publicitação desta ata na página oficial 
do Município de Viana do Castelo, em http:// www.cm -viana -castelo.
pt/pt/recrutamento -pessoal.

6 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Maria 
Costa.

310946724 

 Aviso n.º 14991/2017

Procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de em-
prego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preen-
chimento de bolsa de recrutamento para Assistente Operacional  — 
Bilheteiro, da carreira geral de Assistente Operacional, previsto 
no mapa de pessoal próprio da Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, nos termos em conformidade com o aviso publicado no 
Diário da República 2.ª série, n.º 211, de 03 de novembro de 2016, na 
BEP — Bolsa de Emprego Público, oferta sob o n.º OE201611/0018 
e no Jornal de Noticias de 04 de novembro de 2016.
Promovida a audiência aos interessados nos termos do artigo 122.º e 

seguintes do código do procedimento administrativo, conjugado com o 
n.º 1 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, verificou -se 
não ter havido pronunciamento por parte dos candidatos excluídos 
no decurso do procedimento concursal, ou por parte dos candidatos 
graduados no mesmo.

Assim, em cumprimento com o estipulado no artigo 36.º da Portaria 
acima referida, torna -se pública a lista unitária de ordenação final ho-
mologada do procedimento concursal em epígrafe.

A referida lista de candidatos será afixada em local visível e público 
das instalações desta autarquia, tendo sido deliberado proceder à publi-
citação desta ata na página oficial do Município de Viana do castelo, em 
http://www.cm -viana -castelo.pt/pt/recrutamento -pessoal

13 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Maria 
Costa.

310946619 

 Aviso n.º 14992/2017
José Maria Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana 

do Castelo:
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do 

artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, se faz público que, na sequên-
cia do Concurso Externo de Admissão a Estágio para ingresso na Carreira 
Bombeiro Municipal, foram celebrados Contratos Administrativos de Provi-
mento com os seguintes candidatos, com início em 13 de novembro de 2017:

Domingos Aires Barbosa Gonçalves, Carlos Alberto Amorim Passos, 
Duarte Nuno Silva Cruz, Nuno Rafael dos Santos Gonçalves, Bruno 
Miguel Passos Pereira, Micael de Sousa Fernandes, Catarina Gonçalves 
Pereira, Cristiano André Teixeira Fernandes Pereira, João José Barbosa 
Gomes, Bruna Daniela Maciel Silva, Carlos Filipe Lima Cruz e Márcio 
José Martins Gonçalves.

A remuneração como recruta é de €426,64, correspondente ao ín-
dice 89 da tabela remuneratória da carreira de Bombeiro Municipal, para 
frequência do estágio como recruta, de acordo com o n.º 4 do artigo 18.º 
do Decreto -Lei n.º 106/2002 de 13 de abril.

14 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Maria 
Costa.

310946684 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES

Aviso n.º 14993/2017

Homologação das listas unitárias de ordenação final

Procedimento concursal para ocupação de três postos de tra-
balho para a carreira e categoria de Assistente Operacional, 
para a constituição de vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º do anexo da Portaria 

n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, torna -se público que as listas unitá-
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rias de ordenação final, relativas ao procedimento concursal comum 
publicado pelo Aviso n.º 5607/2017, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 96, de 18 de maio e homologadas em reunião de 
Executivo no dia 20 de novembro de 2017, se encontram publicitadas 
em local visível e público das instalações da Freguesia e na sua 
página eletrónica.

22 de novembro de 2017. — O Presidente da União das Freguesias 
de Coz, Alpedriz e Montes, Álvaro Joaquim Loureiro Santo.

310945614 

N.º 145 -A/20011, de 6 de abril, torna -se público que, em reunião 
n.º 4, de 22 de novembro, o Executivo da Junta de Freguesia de 
Odivelas homologou a lista unitária de ordenação final dos candi-
datos, referente ao procedimento concursal comum para contratação 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para ocupação de 5 (cinco) postos de trabalho na 
carreira e categoria de Assistente Operacional aberto por Aviso 
n.º 7665, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 
6 de julho de 2017.

A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada em local visível 
e público, na sede da Junta de Freguesia de Odivelas e publicitada na 
página eletrónica da autarquia em www.jf -odivelas.pt

Nos termos do n.º 3 do artigo 39 da Portaria n.º 83 -A72009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria N.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril da homologação da referida lista unitária de ordenação final pode 
ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.

22 de novembro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Odivelas, Nuno Filipe André Gaudêncio.

310945144 

 FREGUESIA DE ODIVELAS

Aviso n.º 14994/2017

Lista unitária de ordenação final
Nos termos e para os efeitos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

N.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 

PARTE J1

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.º 14995/2017
1 — Nos termos do n.º 2, do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro 
e posteriormente alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e na 
sequência de despacho autorizador do Reitor da Universidade de Lisboa, 
faz -se público que a Universidade de Lisboa pretende abrir, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente anúncio na 
Bolsa de Emprego Público, procedimento concursal para provimento 
do cargo de direção intermédia de 3.º grau, de Coordenador do Núcleo 
de Infraestruturas e Administração de Sistemas do Departamento de 
Informática da Universidade de Lisboa

2 — Tipo de procedimento: o presente aviso reveste a forma de proce-
dimento para recrutamento de cargo de direção intermédia de 3.º grau.

3 — Local de Trabalho — Nas instalações da Universidade de Lisboa.
4 — Área de atuação — A referida na alínea c) do n.º 2 do artigo 20.º 

do anexo ao Despacho n.º 14421/2016, de 24 de outubro, publicado 
no Diário da República em 29 de novembro de 2016, em conjugação 
com as competências genéricas previstas no artigo 6.º e no n.º 1 do 
artigo 8.º da Lei n.º 2/2004, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro e posteriormente alterada pela Lei n.º 68/2013, de 
29 de agosto.

5 — Remuneração e condições de trabalho: previstas condições de 
trabalho e regalias sociais as genericamente vigentes para os dirigentes 
e contratados em funções públicas.

6 — Duração: pelo período de três anos, renovável por iguais perío-
dos de tempo, nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004 já 
citada.

7 — Requisitos legais de provimento — Podem candidatar -se a este 
procedimento de seleção os trabalhadores com relação jurídica de em-
prego público que reúnam competência técnica, aptidão e experiência 
profissional e formação adequadas ao exercício das respetivas funções 
e que possuam conhecimento e experiência nas áreas para as quais 
são recrutados, de acordo com o disposto no artigo 9.º no Anexo I dos 
Estatutos da Universidade de Lisboa Republicados no Anexo III do 
Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, de 01 de março, prejuízo do disposto 
no Estatuto do Pessoal Dirigente.

8 — Perfil exigido:
a) Licenciatura em área adequada ao exercício das funções, preferen-

cialmente na área de Informática ou de Gestão;
b) Possuir competências técnicas e aptidão para o exercício do cargo 

a prover, designadamente:

Experiência na área das Administrações Públicas e do ensino su-
perior;

Experiência profissional e conhecimentos comprovados em instalação 
e administração de sistemas operativos de servidor Windows e Linux;

Experiência profissional e conhecimentos comprovados em adminis-
tração de sistemas de bases de dados (MySQL, SAP HANA, MARIA 
DB, Oracle, SQL Server);

Experiência profissional e conhecimentos comprovados em integração 
e gestão de identidades;

Experiência profissional e conhecimentos comprovados sobre as 
tecnologias presentes ao nível da infraestrutura que suporta os sistemas 
(centro de dados, servidores, storage, backups, sistema de virtualização 
e outros);

Experiência profissional e conhecimentos comprovados na coorde-
nação e gestão administrativa de recursos humanos;

Experiência profissional e conhecimentos comprovados na coorde-
nação e gestão de processos de contratação pública de bens e serviços.

c) Competências relacionais e comunicacionais adequadas ao exer-
cício da função designadamente:

Capacidade de análise e sentido crítico;
Planeamento e organização;
Motivação e orientação para resultados;
Trabalho de equipa e coordenação;
Expressão e fluência verbais (capacidade de comunicação);
Relacionamento interpessoal;
Qualidade da experiência profissional;
Otimização de recursos;
Tolerância à pressão e contrariedades.

9 — Métodos de seleção:
a) Avaliação curricular, que visa avaliar a adequação das com-

petências expressas pelo candidato, no curriculum vitae, ações de 
formação apresentadas e outros documentos que façam prova da 
experiência profissional de cada candidato, relativamente às exi-
gências do cargo.

b) Entrevista pública que visa obter, através de uma relação inter-
pessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente 
relacionados com as competências consideradas essenciais para o exer-
cício do cargo.

9.1 — A seleção é feita por escolha, nos termos do n.º 6.º do artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro,

9.2 — Nos termos do n.º 7 do mesmo artigo do diploma citado, o 
Júri pode considerar que nenhum dos candidatos reúne as condições 
para ser designado.


