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FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORNADA E SALIR DO PORTO

Aviso n.º 2394/2018

Declaração de Retificação n.º 137/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de
1 posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, previsto e não ocupado no
mapa de pessoal da freguesia de Santo António, aprovado para
o ano de 2017.
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º, conjugado com a
alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, ambos 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, notificam-se os candidatos admitidos ao procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de um posto de
trabalho na carreira e categoria de assistente técnico na área da Cultura
(Ref.ª B), na modalidade de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado, a que se refere o aviso de abertura n.º 5107/2017,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 9 de maio de 2017,
que a data, hora e local da realização do método de seleção avaliação
psicológica está afixada no átrio da divisão de recursos humanos da
Junta de Freguesia de Santo António, sita na Rua Alexandre Herculano,
n.º 46, 3.º, em Lisboa, e publicada na página eletrónica da autarquia
(http://www.jfsantoantonio.pt/).
6 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Santo António, Vasco Morgado.
311118913
Aviso n.º 2395/2018
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de
1 posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, previsto e não ocupado no
mapa de pessoal da freguesia de Santo António, aprovado para
o ano de 2017.
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º, conjugado com a
alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, ambos 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, notificam-se os candidatos admitidos ao procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de um posto de
trabalho na carreira e categoria de assistente operacional na área da
Ação Social (Ref.ª C), na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, a que se refere o aviso de abertura
n.º 7782/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 131, de
10 de julho de 2017, que a data, hora e local da realização do método
de seleção avaliação psicológica está afixada no átrio da divisão de
recursos humanos da Junta de Freguesia de Santo António, sita na Rua
Alexandre Herculano, n.º 46 — 3.º, em Lisboa, e publicada na página
eletrónica da autarquia (http://www.jfsantoantonio.pt/).
6 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Santo António, Vasco Morgado.
311118832
Aviso n.º 2396/2018
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de
1 posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, previsto e não ocupado no
mapa de pessoal da freguesia de Santo António, aprovado para
o ano de 2017.
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º, conjugado com a
alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, ambos 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, notificam-se os candidatos admitidos ao procedimento concursal
comum de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho na
carreira e categoria de assistente técnico na área da Ação Social (Ref.ª B),
na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, a que se refere o aviso de abertura n.º 5270/2017, publicado
na 2.ª série do Diário da República, número noventa e um, de onze de
maio (referência B), que a data, hora e local da realização do método de
seleção entrevista de avaliação de competências está afixada no átrio da
divisão de recursos humanos da Junta de Freguesia de Santo António,
sita na Rua Alexandre Herculano, n.º 46 — 3.º, em Lisboa, e publicada
na página eletrónica da autarquia (http://www.jfsantoantonio.pt/).
6 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Santo António, Vasco Morgado.
311118881

Por ter sido enviado com inexatidão, para publicação, o Aviso
n.º 1558/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de
1 de fevereiro de 2018, procede-se à sua retificação. Assim, onde se
lê «com efeitos reportados a 01 de janeiro de 2018» deve ler-se «com
efeitos reportados a 01 de dezembro de 2017».
1 de fevereiro de 2018. — O Presidente da União de Freguesias
de Tornada e Salir do Porto, Dr. Arnaldo Manuel Ferreira Custódio.
311112749

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
URBANOS DE COIMBRA
Aviso (extrato) n.º 2397/2018
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 83-A/2009,
de 22 de janeiro, faz-se pública a Lista Unitária de Ordenação Final dos
Candidatos Aprovados, relativa ao Procedimento Concursal Comum,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 134,
de 14-07-2016 (Parte H), para a contratação de um posto de trabalho
da carreira/categoria de Assistente Operacional (funções de Fiel de Armazém), constante no mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados
de Transportes Urbanos de Coimbra:
1.º Paulo Jorge Rodrigues Costa — 15,90
2.º Mário Ângelo dos Santos Coutinho — 15,00
3.º Jorge Manuel Salgado Faria — 14,90
4.º Vitor Manuel dos Santos Oliveira — 14,80
5.º Filipe António Mascarenhas dos Santos — 14,50
6.º Bruno Filipe Rosa Gonçalo — 14,20
7.º José António Ferraz Alves Amado — 13,80
8.º António Pedro dos Santos Oliveira — 13,50
9.º Pedro Manuel da Silva Pocinho — 13,20
10.º Rodrigo dos Santos Dias — 13,20
11.º Fernando Alberto Melo Leal — 13,10
12.º Isabel Maria Maleiro Melo — 12,50
A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por deliberação do
Conselho de Administração de 02 de fevereiro de 2018, foi notificada
aos candidatos, através de ofício registado, encontrando-se afixada nos
Recursos Humanos destes Serviços e disponibilizada na página eletrónica
em www.smtuc.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.
Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto
recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
12 de fevereiro 2018. — A Vogal do Conselho de Administração,
Regina Helena Lopes Dias Bento.
311129402

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU
Aviso n.º 2398/2018
Nos termos do disposto no 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, torna-se pública a Lista Unitária de Ordenação Final do
Procedimento Concursal Comum, para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o
preenchimento de 3 postos de trabalho para a carreira e categoria de
Assistente Operacional, na Área Funcional de Operador de Estações
Elevatórias de Tratamento ou Depuradoras, cuja publicitação ocorreu
no Diário da República, 2.ª série, n.º 191 de 4 de outubro de 2016, na
BEP com o código de oferta n.º OE201610/0063 e no jornal Diário de
Notícias do dia 11 de outubro de 2016, homologada pelo Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
de Viseu, em reunião de 15 de janeiro de 2018.
Candidatos Aprovados:
1.º Márcio David Gonçalves Magalhães, 16,33 valores a);
2.º Rui Filipe dos Santos Figueira, 16,45 valores a);
3.º Filipe Gomes de Carvalho, 16,68 valores;
4.º Adelino Ferreira Bernardo, 16,23 valores;
5.º Gabriel Rubén Matos de Paiva, 16,00 valores;
6.º Tiago Mateus Figueiredo, 15,69 valores;

