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18 — Notificação e exclusão dos candidatos:
18.1 — Os candidatos admitidos serão notificados para a realização 

dos métodos de seleção por uma das formas previstas do n.º 3 do ar-
tigo 30.º da Portaria.

18.2 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Por-
taria, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas 
previstas do n.º 3 do mesmo artigo, para a realização da audiência de 
interessados nos termos do Código de Procedimento Administrativo.

18.3 — Formalização do exercício do direito de participação dos inte-
ressados: através de preenchimento de formulário próprio, de acordo com 
o modelo aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 8 de fevereiro, 
disponibilizado em suporte papel na sede da Freguesia e em formato 
digital na página eletrónica (http://www.jf -areeiro.pt).

19 — O júri do presente procedimento concursal terá a seguinte 
constituição:

Presidente: Sandra Maria Pinto Ribeiro, Coordenadora Técnica, Junta 
da Freguesia de Areeiro;

1.º Vogal Efetivo: João Artur Rocha Sovelas Encarregado Geral Ope-
racional, Junta da Freguesia de Areeiro, que substituirá o Presidente nas 
suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal Efetivo: João Frederico Costa Noronha Azevedo, Encarre-
gado Operacional da Junta de Freguesia de Areeiro;

1.º Vogal Suplente: João Luís Lopes Agostinho, Coordenador Técnico 
da Junta de Freguesia de Areeiro;

2.º Vogal Suplente: Aires Manuel Pereira Cardoso, Encarregado Ope-
racional da Junta de Freguesia de Areeiro.

20 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação dos 
métodos de seleção, a grelha classificativa e o sistema de valoração final, 
são facultados aos candidatos sempre que solicitados, por escrito.

21 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é afixada 
em local visível e público das instalações da Freguesia, na respetiva 
página eletrónica (http://www.jf -areeiro.pt), sendo ainda publicado um 
aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a sua 
publicitação.

22 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria, o presente aviso 
será publicado na 2.ª série do Diário da República, na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil subsequente à publicação no 
Diário da República, por extrato, no prazo máximo de três dias úteis, 
contados a partir da data da publicação no Diário da República, em jornal 
de expansão nacional e na respetiva página eletrónica (http://www.jf-
-areeiro.pt).

23 — Prazo de validade: o procedimento concursal é válido para 
o preenchimento dos postos de trabalho a concurso e para efeitos de 
reserva de recrutamento do serviço nos termos do artigo 40.º do anexo 
da Portaria.

19 de janeiro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Areeiro, Fernando Manuel Moreno d’Eça Braamcamp.

311073853 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES

Aviso n.º 1449/2018

Contratos de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado e nomeação do júri do período experimental

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 e na alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º 
do anexo à Lei supramencionada, torna -se público que, na sequência 
do procedimento concursal comum para ocupação de três postos de 
trabalho, da carreira e categoria de Assistente Operacional, para cons-
tituição vínculo de emprego público por tempo indeterminado, aberto 
pelo Aviso n.º 5607/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 96, de 18 de maio e após negociação do posicionamento remunera-
tório, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado a 4/12/2017, com Joel Salgueiro Gaio e José Manuel 
Oliveira Carapinha (Ref. A) e Vanda Cristina Vieira da Silva (Ref.B), 
com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória da tabela 
remuneratória única, equivalente à RMMG. Para os efeitos previstos 
nos artigos 45.º, 46.º e 49.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o júri do período experimental terá a seguinte composição:

Presidente: Lina Maria Vieira Xavier, Assistente Técnica da UF-
CAM;

1.º Vogal Efetivo: Pedro Manuel Batista Santos. Assistente Opera-
cional da CMA, que substituirá o Presidente nas suas faltas e impe-
dimentos;

2.º Vogal Efetivo: Carlos Manuel Monteiro Gaio, Assistente Opera-
cional da UFCAM;

1.º Vogal Suplente: Adélia Araújo Pereira Henriques, Assistente Téc-
nica da UFCAM;

2.º Vogal Suplente: José Lourenço Severino, Presidente da UFP-
SVA.

O período experimental inicia -se a 4/12/2017, terá a duração de 90 dias 
e será avaliado pela aplicação da seguinte fórmula:

CF = (0,60 × ER) + (0,30 × R) + (0,10 × AF)

Sendo que:
CF — Classificação final;
ER — Elementos recolhidos pelo júri;
R — Relatório;
AF — Ações de formação frequentadas.

A avaliação final de período experimental traduz -se numa escala de 
0 a 20 valores.

8 de janeiro de 2018. — O Presidente da União das Freguesias de 
Coz, Alpedriz e Montes, Álvaro Joaquim Loureiro Santo.

311048662 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE FARO (SÉ E SÃO PEDRO)

Aviso n.º 1450/2018
1 — Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, na sua atual redação, torna -se pública a Lista Unitária de 
Ordenação Final relativa ao procedimento concursal comum de recruta-
mento para ocupação de 1 posto de trabalho da categoria de Assistente 
Operacional, do mapa de pessoal desta Junta de Freguesia, conforme 
Aviso de Abertura n.º 13270/2016, publicado no DR n.º 207 — 2.ª série 
de 27/10/2016 e Declaração de Retificação n.º 1090/2016, publicada no 
DR n.º 215 — 2.º Série de 09/11/2016. 

Ordenação Nome Classificação 
Final

1.º Cátia Vanessa Correia Guilherme  . . . . . . . . . 15,37
2.º Ana Paula Vilar Pires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,62
3.º Vitalina Rosa Teixeira Rodrigues Ramires dos 

Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,29

 2 — A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por meu des-
pacho de 17/01/2018, foi notificada aos candidatos, através de oficio 
registado, encontrando -se afixada em local visível e público das insta-
lações desta Junta de Freguesia e disponibilizada na pagina eletrónica 
em www.uf -faro.pt, tudo nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação.

18 de janeiro de 2018. — O Presidente da União das Freguesias de 
Faro (Sé e São Pedro), Bruno Gonçalo de Azevedo Lage.

311071382 

 FREGUESIA DE SOBREIRA

Aviso n.º 1451/2018

Cessação do Procedimento Concursal Comum para Recrutamento 
de um Assistente Operacional — Área de Serviços Gerais — Grau 
de Complexidade I — Em Regime de Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas por Tempo Indeterminado. Aviso n.º 13625/2017. 
Código Oferta: OE201711/0142.
Para os devidos efeitos, torno público que, nos termos do disposto 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 38.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, procedeu-se à cessação do procedimento concursal comum supra 
mencionado, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 220, de 
15 de novembro de 2017, sob o aviso n.º 13625/2017, na bolsa de emprego 
público através do código de oferta de emprego n.º OE201711/0142, e 
no jornal de notícias de 15 de novembro de 2017.

19 de janeiro de 2018. — O Presidente da Freguesia, João Manuel 
Nogueira Gonçalves.

311074793 


