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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, em reunião
do Órgão Executivo de 17 de julho de 2018, foi homologada a lista
unitária de ordenação final dos candidatos, referente ao procedimento
concursal de regularização extraordinária de vínculos precários para
constituição de relação jurídica de emprego público em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, aberto pelo Aviso
n.º OE 201805/0948, publicado na Bolsa de Emprego Público, para
preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de
Assistente Operacional.
A lista unitária de ordenação final encontra-se afixada em local visível e público, nas instalações da Junta de Freguesia e nos lugares de
estilo.
Nos termos dos n.º 4 e 5 do citado artigo 36.º, conjugado com o n.º 3
do artigo 30.º da Portaria supra citada, foram notificados os candidatos
do ato de homologação da lista de ordenação final.
20 de julho de 2018. — A Presidente da Freguesia de Vilela, Maria
Armandina Rodrigues Machado.
311532142

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELETRICIDADE, ÁGUA
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA
Aviso n.º 11642/2018
Engenheiro António Domingos da Silva Tiago, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Eletricidade,
Água e Saneamento da Câmara Municipal da Maia, faz público que, por
seu despacho, de 23/07/2018, foi determinado cessar o procedimento
concursal para contratação por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento do posto de trabalho referente a 1 Assistente Técnico, (área
de Contabilidade), para a Divisão Económica e Financeira, no âmbito
do Procedimento de Regularização, nos termos da Lei n.º 112/2017,
de 29 de dezembro, publicado na Bolsa de emprego Público (BEP),
OE201805/0433, por não ter condições para prosseguir por inexistência
de candidatos à prossecução do procedimento e, consequentemente,
se tornar inútil de acordo com a al. a), 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, conjugada com o artigo 95.º do Código
do Procedimento Administrativo.
27/07/2018. — O Presidente do Conselho de Administração,
Eng. António Domingos da Silva Tiago.
311544358

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU
Aviso n.º 11643/2018
Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
e nomeação do júri do período experimental
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que, após negociação salarial, nos termos
do artigo 38.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com todas as alterações
subsequentes, nomeadamente pelo artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31
de dezembro (Orçamento de Estado para 2015), cujos efeitos de aplicação foram prorrogados pelo disposto no artigo 20.º da Lei n.º 114/2017,
de 29 de dezembro (Orçamento de Estado para 2018), o Conselho de
Administração na reunião de 28 de junho de 2018, de acordo com a
alínea a) do n.º 3, do artigo 6.º, 7.º, 40.º, 45.º, 46.º, 49.º e 50.º do anexo à
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do Decreto Regulamentar n.º 14/2008,
de 31 de julho, conjugado com o anexo da Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro, e por recurso à reserva de recrutamento, autorizou
a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para 4 (quatro) postos de trabalho, para a carreira e
categoria de Assistente Técnico, área funcional de Assistente Administrativo, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2018, Posição Remuneratória 1.ª, Nível Remuneratório 5, com os candidatos posicionados
no quinto, sexto, sétimo e oitavo lugar aprovados no procedimento
concursal comum para a contratação de quatro Assistentes Técnicos,
área funcional de Assistente Administrativo, cujo aviso de abertura foi
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 191, de 04 de outubro
de 2016: Marisa Alexandra Cunha Fernandes, Maria da Conceição da
Costa Loureiro Chaves, Jorge Miguel Matos Viegas Amaral e Patrícia
Luís Guerra Cerdeira Matos Paz.
Para os efeitos previstos nos artigos 45.º e 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, o Júri do período experimental terá a seguinte composição:
Presidente: Maria Helena Nunes Correia — Chefe de Divisão Administrativa e Financeira dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Viseu. Vogais Efetivos: Ana Cristina da Conceição
Correia Nunes de Andrade — Técnico Superior dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu; Ema Paula Amante Carlos de
Pontes Martins — Técnico Superior dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Viseu. Vogais Suplentes: Ana Maria Lopes Damião — Coordenador Técnico dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Viseu; Olinda Maria Oliveira Rodrigues — Coordenador
Técnico dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu.
O Presidente será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo
1.º vogal efetivo.
30 de julho de 2018. — Pelo Presidente do Conselho de Administração, o Vogal do Conselho de Administração, João Paulo Lopes Gouveia.
311559335

PARTE J1
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE
Aviso (extrato) n.º 11644/2018
Procedimento concursal para o cargo de direção intermédia
de 2.º grau — Chefe de Divisão da Escola Superior
de Tecnologia do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na redação dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, faz -se público
que se encontra aberto procedimento concursal para admissão de candidaturas, por um período de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação

na bolsa de emprego público (BEP), com vista ao recrutamento para o
cargo de direção intermédia de 2.º grau — Escola Superior de Tecnologia
do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de
interesse para a apresentação da candidatura constará da publicitação na
bolsa de emprego público (BEP), até ao 2.º útil após a data da publicação
do presente aviso no Diário da República.
2 de agosto de 2018. — A Presidente do IPCA, Maria José da Silva
Fernandes.
311558128

