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Diário da República, 2.ª série — N.º 4 — 7 de janeiro de 2019
Edital n.º 46/2019

José António Gomes de Jesus, Presidente da Câmara Municipal de
Tondela, torna público que, em cumprimento da deliberação tomada em
sessão ordinária da Assembleia Municipal de 17 de dezembro de 2018,
sob proposta da Câmara Municipal aprovada por unanimidade em reunião
ordinária de 13 de dezembro de 2018, foi aprovado o Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios de Tondela, por um período de 10 anos
(2018-2027), nos termos do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na
sua redação atual, e em conformidade com o determinado no Anexo do
Despacho n.º 443-A/2018, de 9 de janeiro, na sua atual redação.
O conteúdo não reservado do referido plano encontra-se disponível
para consulta na página eletrónica do Município de Tondela, em www.
cm-tondela.pt, sendo o presente edital afixado nos lugares de estilo.
18 de dezembro de 2018. — O Presidente da Câmara, José António
Gomes de Jesus.
311924531

MUNICÍPIO DE VAGOS
Aviso (extrato) n.º 432/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que, por despachos do Vereador com
competências delegadas na área de Recursos Humanos, foi formalmente
assinalada a conclusão com sucesso do período experimental dos seguintes trabalhadores:
Paulo Jorge Condeço Real e Fernando Cruz Nunes, posicionados na
1.ª posição remuneratória da carreira/categoria de assistente operacional,
no âmbito dos contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, celebrados no dia 29 de setembro de 2017 e na sequência do
procedimento concursal, aberto pelo aviso n.º 15375/2016, publicado no
Diário da República n.º 234, 2.ª série, de 07 de dezembro — despacho
de 04 de maio de 2018.
Pedro Alexandre Santos, posicionado na 2.ª posição remuneratória
da carreira de técnico superior, no âmbito do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, celebrado no dia 01 de março
de 2017 e na sequência do procedimento concursal, aberto pelo aviso
n.º 8555/2016, publicado no Diário da República n.º 129, 2.ª série, de
07 de julho — despacho de 12 de setembro de 2018.
José Manuel Mota Ascenso, posicionado na 2.ª posição remuneratória
da carreira de técnico superior, no âmbito do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, celebrado no dia 02 de novembro de 2017 e na sequência do procedimento concursal, aberto pelo
aviso n.º 8555/2016, publicado no Diário da República n.º 129, 2.ª série,
de 07 de julho — despacho de 12 de setembro de 2018.
Mafalda Isabel Cunha Pereira, posicionada na 2.ª posição remuneratória da carreira de técnico superior, no âmbito do contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, celebrado no dia 02 de
novembro de 2017 e na sequência do procedimento concursal, aberto
pelo aviso n.º 15375/2016, publicado no Diário da República n.º 234,
2.ª série, de 07 de dezembro — despacho de 12 de setembro de 2018.
Sandrina Cardoso Ribau Marques, posicionada na 1.ª posição remuneratória da carreira/categoria de assistente técnico, no âmbito do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
celebrado no dia 01 de março de 2018 e na sequência do procedimento
concursal, aberto pelo aviso n.º 15375/2016, publicado no Diário da
República n.º 234, 2.ª série, de 07 de dezembro — despacho de 17 de
outubro de 2018.
Natércia Clara Leal de Martins Meireles, posicionada na 1.ª posição
remuneratória da carreira/categoria de assistente técnico, no âmbito do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
celebrado no dia 03 de abril de 2018 e na sequência do procedimento
concursal, aberto pelo aviso n.º 15375/2016, publicado no Diário da
República n.º 234, 2.ª série, de 07 de dezembro — despacho de 04 de
dezembro de 2018.
Com competências subdelegadas (despacho de 26/04/2018),
12 de dezembro de 2018. — O Diretor de Departamento, em regime
de substituição, António Castro.
311919412
Aviso (extrato) n.º 433/2019
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, torna-se público que foram celebrados

contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
na sequência de procedimento concursal no âmbito da regularização
extraordinária de vínculos precários, com:
Maria Isabel Santos Paiva, com início em 03 de setembro de 2018,
para a carreira/categoria de Assistente Técnico — área administrativa,
com remuneração mensal correspondente à 1.ª posição da categoria de
Assistente Técnico, nível 5 da Tabela Remuneratória Única.
Gisela Cristina Vicente Macário e Filipa Andreia Claro Pereira, com
início em 05 de setembro de 2018, para a carreira/categoria de Técnico
Superior — área de Desporto (coordenação), com remuneração mensal
correspondente à 2.ª posição da categoria de Técnico Superior, nível 15
da Tabela Remuneratória Única.
Ana Catarina Simões Pandeirada Oliveira Pinho, Andreína Neves
Moço, Andreia Filipa Ferreira da Silva e Carla Manuela Rocha Martins,
com início em 05 de setembro de 2018, para a carreira/categoria de
Assistente Operacional — área de auxiliar de ação educativa, com remuneração mensal correspondente à 1.ª posição da categoria de Assistente
Operacional, nível 1 da Tabela Remuneratória Única.
Sara Manuela Simões Neves e Sandra Isabel Amaral Figueiredo, com
início em 07 de setembro de 2018, para a carreira/categoria de Assistente
Operacional — área de auxiliar de ação educativa, com remuneração
mensal correspondente à 1.ª posição da categoria de Assistente Operacional, nível 1 da Tabela Remuneratória Única.
Cristina Chaves Santos, com início em 17 de setembro de 2018,
para a carreira/categoria de Assistente Técnico — área administrativa,
com remuneração mensal correspondente à 1.ª posição da categoria de
Assistente Técnico, nível 5 da Tabela Remuneratória Única.
Marytrini Domingues Malta Jesus, com início em 01 de outubro de
2018, para a carreira/categoria de Técnico Superior — área de Gestão,
com remuneração mensal correspondente à 2.ª posição da categoria de
Técnico Superior, nível 15 da Tabela Remuneratória Única.
Josiana Rita Simões Silva, com início em 01 de outubro de 2018,
para a carreira/categoria de Técnico Superior — área de Psicologia,
com remuneração mensal correspondente à 2.ª posição da categoria de
Técnico Superior, nível 15 da Tabela Remuneratória Única.
Carlos Micael Santos Zagalo e Mário de Oliveira Bilelo Cónego,
com início em 01 de dezembro de 2018, para a carreira/categoria de
Assistente Operacional — área de manutenção e reparação, com remuneração mensal correspondente à 1.ª posição da categoria de Assistente
Operacional, nível 1 da Tabela Remuneratória Única.
O período experimental do vínculo, previsto no n.º 1 do artigo 49.º
da LTFP, é dispensado, nos termos e ao abrigo do artigo 11.º da Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, uma vez que o tempo de serviço
prestado pelos trabalhadores na situação de exercício de funções a
regularizar é superior à duração definida para o período experimental
das carreiras em que os trabalhadores estão integrados.
Com competências subdelegadas (despacho de 26/04/2018),
12 de dezembro de 2018. — O Diretor de Departamento, em regime
de substituição, António Castro.
311919015
Aviso (extrato) n.º 434/2019
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a cessação da relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado com:
António Alexandre Vida Silva, com a carreira e categoria de assistente operacional, por motivo de falecimento em 18 de abril de
2018 — 6.ª posição remuneratória;
Manuel Santos Soldado, com a carreira e categoria de assistente
operacional, por motivo de aposentação a partir de 01 de agosto de
2018 — 4.ª posição remuneratória.
Torna-se ainda pública, nos termos da alínea b) do n.º 1 do referido artigo, a mudança definitiva do trabalhador António Henrique
Gomes, com a carreira e categoria de assistente operacional, por
motivo de consolidação da mobilidade na categoria no Município
de Anadia, a partir de 01 de junho de 2018 — 4.ª posição remuneratória.
Com competências subdelegadas (despacho de 26/04/2018),
12 de dezembro de 2018. — O Diretor de Departamento, em regime
de substituição, António Castro.
311919242

