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Vogais suplentes:
1.º Vogal Suplente: Dr.ª Inês Maria Rodrigues de Sousa Azevedo 

Gomes, Técnica Superior (área de Saúde Ambiental);
2.º Vogal Suplente: Dr.ª Sofia Daniela da Costa Pinto, Técnica Supe-

rior (área de Recursos Humanos)

17.2 — Referência B
Presidente: Dr. David Miguel da Rocha Macedo, Técnico Superior 

(área de Sociologia), que será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo primeiro vogal efetivo.

Vogais efetivos:
1.º Vogal Efetivo: Dr.ª Ana Manuel Rios Soares Leite, Técnica Supe-

rior (área de Saúde Ambiental);
2.º Vogal Efetivo: Dr.ª Patrícia Alexandra da Costa Serra, Chefe da 

Divisão de Recursos Humanos, em regime de substituição.

Vogais suplentes:
1.º Vogal Suplente: Dr.ª Inês Maria Rodrigues de Sousa Azevedo 

Gomes, Técnica Superior (área de Saúde Ambiental);
2.º Vogal Suplente: Dr.ª Sofia Daniela da Costa Pinto, Técnica Supe-

rior (área de Recursos Humanos).

18 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

19 — De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Da-
dos — RGPD — (UE) 2016/679, o Município, enquanto responsável 
pelo tratamento, informa que a finalidade do tratamento dos dados 
pessoais recolhidos é a expressa no presente aviso.

20 — O presente aviso será publicitado na 2.ª série do Diário da 
República, por publicação integral; na página eletrónica do Município, 
a partir da data da publicação no Diário da República; na Bolsa de 
Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente 
publicação no Diário da República e num jornal de expansão nacional, 
sob forma de extrato.

8 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal da Trofa, 
Sérgio Humberto.

312297059 

 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DO CAMPO

Aviso n.º 9403/2019
Torna -se público que, por meu despacho de 14/05/2019, no uso das 

competências que me foram delegadas e conferidas pelos artigos 35.
º, n.º 2, alínea a), e 37.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, con-
jugados com o n.º 2 dos artigos 13.º e 14.º da orgânica Municipal de 
Vila Franca do Campo e com os artigos 22.º e 24.º, da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, com a redação atual e aplicada à Administração 
Local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de abril com a redação 
dada pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de junho e pelo Decreto-
-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, determino renovar a Comissão 
de Serviço do Dr. Duarte Manuel Carreiro Pacheco Pimentel, no 
cargo de Chefe de Divisão Administrativa e Operacional da Câmara 
Municipal de Vila Franca do Campo, com efeitos a partir de 1 de 
junho de 2019.

14 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Franca do Campo, Ricardo Rodrigues.

312300995 

 FREGUESIA DE AREEIRO

Despacho (extrato) n.º 5265/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), na sua atual redação, torna-
-se público que, nos termos do n.º 1 e n.º 5 do artigo 99.º -A aditado à 
LTFP na sua atual redação, foi autorizada a consolidação definitiva das 
mobilidades internas intercategorias, por despacho do Senhor Presidente 

 FREGUESIA DE LONGOMEL

Aviso n.º 9404/2019
Para efeitos do disposto no n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterado pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, torna -se público que a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos de 
trabalho de assistente operacional, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo resolutivo certo, aberto por aviso publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 205, em 24 de outubro de 2018, 
homologada por deliberação da Junta de Freguesia, na reunião realizada 
no dia 30 de março de 2019, se encontra afixada em local visível e público 
no edifício da Junta de Freguesia e publicitada na página eletrónica em 
www.jfreguelongomel.pt

14 de maio de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de Lon-
gomel, Pedro Miguel Martins Marques.

312302509 

 FREGUESIA DE REBORDELO

Aviso n.º 9405/2019

Celebração de contratos de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado

para preenchimento de 2 postos de trabalho
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, em 
resultado do reconhecimento da situação de exercício de funções 
correspondentes a necessidades permanentes desta Freguesia, que 
se encontrava formalizada através de vínculo jurídico inadequado, 
e na sequência dos resultados obtidos no procedimento concursal 
para preenchimento de dois postos de trabalho, abertos no âmbito do 
Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários 
(PREVPAP), foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, com início a 01 de junho de 2019, com 
os candidatos:

Sandra Patrícia Nogueira Costa, na carreira e categoria de Assistente 
Técnico, com a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória 
da carreira e ao nível 5 da tabela remuneratória única, no montante de 
683,13 (euro).

Tiago Filipe Teixeira Nogueira, na carreira e categoria de assistente 
operacional, com a remuneração correspondente à 4.ª posição remunera-
tória da carreira e ao nível 4 da tabela remuneratória única, no montante 
de 635,07 (euro).

Os presentes contratos fica 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 à carreira e categoria dos trabalhadores, 
conforme alíneas a) e 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.

16 de maio de 2019. — A Presidente da Junta de Freguesia, Cláudia 
Daniela Mota Silva.

312303862 

da Junta de Freguesia, reportando todos os seus efeitos à data de 01 de 
maio de 2019:

Mafalda Maria Vedor Campos da Costa Mota, que consolida a mobili-
dade na categoria de Coordenador Técnico, da carreira geral de Assistente 
Técnico, integrando a remuneração base correspondente à 1.ª posição 
remuneratória e ao nível remuneratório 14 da tabela remuneratória única, 
no valor de 1.149,99 euros.

Manuel Lino de Matos Cerejeira Torres, que consolida a mobilidade 
na categoria de Coordenador Técnico, da carreira geral de Assistente 
Técnico, integrando a remuneração base correspondente à 1.ª posição 
remuneratória e ao nível remuneratório 14 da tabela remuneratória única, 
no valor de 1.149,99 euros.

13 de maio de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de Areeiro, 
Fernando Manuel Moreno d’Eça Braamcamp.

312293698 


