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2 — Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º 
e alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, convocam-
-se os candidatos aprovados no referido método de seleção do presente 
procedimento concursal, para a realização da Avaliação Psicológica, que 
ocorrerá nas instalações do Espaço Multiusos da Junta de Freguesia de 
Campolide, Rua de Campolide, 26A, 1070 -036 Lisboa, de acordo com 
o calendário que se encontra afixado no “local de estilo “da Junta de 
Freguesia, encontrando -se igualmente disponível na página eletrónica 
www.jf -campolide.pt, em “Recrutamento”.

18 de agosto de 2016. — O Presidente da Freguesia, André Nunes 
de Almeida Couto.

309817552 

 Aviso n.º 10864/2016

Resultados de Prova de Conhecimentos
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 alínea d) do artigo 30.º e n.º 1 

alínea d) do artigo 31.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, notificam -se 
os candidatos do procedimento concursal comum de recrutamento de 3 
postos de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior, 4 postos 
de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Técnico e 4 postos 
de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional para a 
constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto 
através do Aviso n.º 4369/2016, publicado no Diário da República, n.º 62, 
2.ª série, de 30 de março de 2016, que se encontram afixados no “local 
de estilo” da Junta de Freguesia de Campolide, Rua de Campolide, 24B, 
1070 -036 Lisboa e na respetiva página eletrónica em www.jf -campolide.
pt, na área “Recrutamento”, os resultados obtidos no método de seleção 
Prova de Conhecimentos para, querendo, os candidatos a excluir se pro-
nunciarem em sede de audiência dos interessados, nos termos do Código 
do Procedimento Administrativo, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
data de publicação do presente Aviso. Para o efeito, deverá, ser utilizado 
o formulário tipo, publicado pelo Despacho (extrato) n.º 11321/2009, DR 
n.º 89, 2.ª série, de 8 de maio de 2009 e disponibilizado no sítio da Junta 
de Freguesia, em www.jf -campolide.pt

2 — Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º 
e alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, convocam-
-se os candidatos aprovados no referido método de seleção do presente 
procedimento concursal, para a realização da Avaliação Psicológica, que 
ocorrerá nas instalações do Espaço Multiúsos da Junta de Freguesia de 
Campolide, Rua de Campolide, 26A, 1070 -036 Lisboa, de acordo com 
o calendário que se encontra afixado no “local de estilo “da Junta de 
Freguesia, encontrando -se igualmente disponível na página eletrónica 
www.jf -campolide.pt, em “Recrutamento”.

18 de agosto de 2016. — O Presidente da Freguesia, André Nunes 
de Almeida Couto.

309817593 

 FREGUESIA DE GALVEIAS

Aviso n.º 10865/2016
Para os devidos efeitos torna -se público que, foi homologada por 

deliberação da Junta de Freguesia de Galveias, tomada em reunião re-
alizada no dia quatro de agosto de 2016, a ata do júri responsável pelo 
acompanhamento e avaliação final que comprovou que foi concluído com 
sucesso, o período experimental da trabalhadora, Tina Maria Rodrigues 
Laureano Palhão, com a classificação de 15,00 valores, contratada na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para a categoria de assistente técnico.

23 de agosto de 2016. — O Presidente da Junta, Rui Manuel Canha 
Nunes.

309825336 

 FREGUESIA DE PINHAL NOVO

Aviso n.º 10866/2016

Listas de candidatos Admitidos e Excluídos — Definitivas
Em conformidade com o disposto no artigo 30.º do anexo da Portaria 

n.º 145 -A/2011, de 06 de abril, informa -se que se encontram afixadas em 

local visível e público, na sede da Freguesia de Pinhal Novo (Avenida 
da Liberdade, 44, 2955 -114 Pinhal Novo) e disponíveis para consulta na 
sua página eletrónica (http://www.juntapinhalnovo.pt) as listas defini-
tivas dos candidatos admitidos e excluídos no âmbito do procedimento 
concursal comum publicitado pelo Aviso n.º 6167/2016, no Diário da 
República, 2.ª série — n.º 93 — 13 de maio.

22 de agosto de 2016. — O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel 
Lagarto.

309823513 

 FREGUESIA DE RIBAMAR

Regulamento n.º 850/2016

Regulamento do «Edifício Mercado» da Freguesia de Ribamar

Preâmbulo
O bem imóvel sito em Rua da Alegria — Ribamar, denominado por 

“Edifício do Mercado” integra o património imobiliário do domínio 
privado da Freguesia de Ribamar e encontrava -se submetido ao regime 
dos mercados municipais.

Desde a sua construção este edifício albergou o mercado da freguesia 
que, face a uma progressiva redução de procura, perdeu a maior parte 
dos vendedores que ali operavam e consequentemente os espaços do seu 
piso 1 encontram -se praticamente todos desocupados, apesar da Junta 
de Freguesia, do atual e dos anteriores executivos, ter experimentado 
diversas abordagens para travar ou mesmo reverter tal situação.

Face a esta realidade a Assembleia de Freguesia deliberou, por pro-
posta da Junta de Freguesia, aprovar, na sua sessão de 23 de abril de 
2015:

a) A alteração do atual estatuto do “Mercado da Freguesia de Ri-
bamar”, para espaço com estatuto de atividades económicas diver-
sas e submeter o imóvel ao regime de arrendamento para fins não 
habitacionais;

b) A criação de um regulamento próprio de arrendamento e de utili-
zação dos espaços do edifício do “Mercado de Ribamar”, a submeter 
oportunamente pela Junta de Freguesia à apreciação e aprovação da 
Assembleia de Freguesia.

Com a alteração do estatuto do “Edifício do Mercado”, agora sub-
metido ao regime do arrendamento, a Junta de Freguesia, em nome 
do princípio da transparência, decidiu regular os procedimentos dos 
contratos a celebrar, bem como salvaguardar os direitos de ocupação 
das lojas e dos espaços com concessões em vigor ao abrigo do anterior 
regime do mercado.

Com a sujeição deste imóvel ao regime de arrendamento mantém -se 
o objetivo em que se fundou a decisão de construção do mesmo, ou seja, 
o de dinamizar a economia local com especial relevo para as atividades 
económicas locais, prevendo -se para esse efeito a possibilidade de cele-
bração de contratos por prazo não superior a trinta dias.

Com vista à concretização destes objetivos, nos termos do artigo 241.º 
da Constituição e ao abrigo das disposições das alíneas ii) e h) do n.º 1 
do artigo 16.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis n.os 25/2015, de 
30/03 e 69/2015, de 16/07, a Junta de Freguesia da Freguesia de Ribamar, 
na sua reunião ordinária, de 16 de maio de 2016, deliberou aprovar um 
projeto de regulamento que, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, se publicou 
através do Edital n.º 7/2016, de 10 de maio, para consulta pública pelo 
período de 30 dias, não tendo sido apresentadas quaisquer alterações, 
reclamações ou sugestões.

Assim:
A Junta de Freguesia, na sua reunião ordinária de 14 de junho de 

2016, deliberou por unanimidade, nos termos do disposto na alínea g) 
do n.º 1 do artigo 16.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e para 
os efeitos da alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º do mesmo regime jurídico, 
submeter à apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia proposta 
de Regulamento do “Edifício do Mercado”.

A Assembleia de Freguesia, na sua reunião ordinária de 29 de junho 
de 2016, aprovou por unanimidade, nos termos do disposto na alínea g) 
do n.º 1 do artigo 16.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e para 
os efeitos da alínea f) do n.º 1 do artigo 9.º do mesmo regime jurídico, 
a proposta de Regulamento do “Edifício do Mercado”.
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Assim sendo, e após as respetivas aprovações pelos órgãos compe-
tentes, passará o “Edifício do Mercado” a estar sujeito ao Regulamento 
com a redação integral seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objeto

1 — O presente regulamento define as regras dos procedimentos de 
arrendamento dos espaços, comerciais e de serviços, que integram o 
imóvel do domínio privado da Freguesia de Ribamar, sito em Rua da 
Alegria — Ribamar, denominado por “Edifício do Mercado”.

2 — Ao arrendamento das lojas e dos espaços do “Edifício do Mer-
cado” aplica -se a lei civil, salvo o disposto no artigo 126.º do Regime 
Jurídico do Património Imobiliário Público, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 280/2007, de 07 de Agosto.

Artigo 2.º
Âmbito

O presente regulamento aplica -se aos procedimentos de arrenda-
mento, das lojas e dos espaços, de comércio e serviços, do “Edifício 
do Mercado”.

Artigo 3.º
Organização e utilização

1 — O edifício “Mercado de Ribamar” é composto por dois pisos 
com utilização para comércio e serviços.

2 — Cada piso integra partes comuns, lojas e espaços autónomos para 
o exercício de atividades de comércio e de serviços.

3 — As lojas e os espaços a arrendar podem ser objeto de contratos 
a celebrar por prazo não superior a 30 dias.

Artigo 4.º
Partes comuns

São partes comuns:
a) As áreas de circulação;
b) Os espaços delimitados, fechados ou não, destinados a arrumos.

Artigo 5.º
Limpeza e segurança interior

1 — A limpeza e manutenção das condições higiossanitárias dos 
espaços arrendados são da exclusiva responsabilidade dos respetivos 
arrendatários.

2 — Os arrendatários devem dispor de recipientes diferenciados para 
o tipo de resíduos produzidos no locado.

3 — É expressamente proibido aos arrendatários o depósito ou o 
abandono de resíduos de qualquer natureza, fora dos locais destinados 
para o efeito.

4 — Salvo estipulação em contrário no contrato de arrendamento, a 
limpeza das áreas de circulação é assegurada pela Junta de Freguesia.

CAPÍTULO II

Do arrendamento

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 6.º
Procedimentos

1 — O arrendamento celebrado por prazo superior a 30 dias é prece-
dido de procedimento de avaliação e realizado preferencialmente por 
hasta pública ou por negociação.

2 — Os contratos a celebrar por prazo não superior a 30 dias são 
requeridos ao presidente da Junta de Freguesia, em pedido devidamente 
fundamentado com indicação do uso e do prazo pretendido.

3 — O valor da renda para os contratos celebrados por prazo não 
superior a 30 dias é igualmente calculada de acordo com o valor de 
mercado determinado nos termos do artigo seguinte.

4 — A duração máxima inicial dos contratos a celebrar é de 6 anos 
para as lojas, e de 3 anos para os restantes espaços.

Artigo 7.º
Avaliações

1 — Compete à Junta de Freguesia efetuar as avaliações.
2 — As avaliações visam determinar o valor de mercado das lojas 

e dos espaços a arrendar e podem ser efetuadas com base em prévio 
relatório de avaliação elaborado por outras entidades públicas ou por 
entidades privadas selecionadas pela Junta de Freguesia.

3 — O valor apurado em prévio relatório de avaliação carece de 
homologação do presidente da Junta de Freguesia.

Artigo 8.º
Ajuste direto

1 — A Junta de Freguesia pode determinar o arrendamento por ajuste 
direto nas seguintes situações:

a) Quando o valor da renda anual seja inferior a € 3000,00 (três mil 
euros);

b) Quando não tenham sido apresentadas propostas no procedimento 
por negociação;

c) Quando a praça da hasta pública tenha ficado deserta;
d) Quando o arrendatário pertença ao setor público administrativo ou 

ao setor empresarial do Estado, das regiões autónomas e das autarquias 
locais;

e) Quando o arrendatário seja pessoa coletiva de utilidade pública e 
o espaço se destine direta e imediatamente à realização dos seus fins 
por um período determinado;

f) Quando o espaço a arrendar esteja ocupado ao abrigo de direito 
anterior e o arrendatário seja o próprio concessionário;

g) Por motivos de interesse público, devidamente fundamentado.

2 — A Junta de Freguesia fixa, com base na avaliação do espaço, a 
importância da respetiva renda e as condições a que o arrendamento 
fica sujeito.

SECÇÃO II

Hasta pública

Artigo 9.º
Tramitação

1 — Compete ao presidente da Junta de Freguesia fixar o local, a 
data e a hora da realização da hasta pública e o valor da renda base de 
licitação, tendo em conta a avaliação do espaço.

2 — A hasta pública tem lugar presencialmente, nos termos dos ar-
tigos seguintes.

Artigo 10.º
Anúncio

1 — A hasta pública deve ser publicitada através da afixação de edi-
tais na sede da Freguesia, no “Edifício do Mercado” e, ainda, noutros 
locais que, em face das circunstâncias concretas, sejam considerados 
mais convenientes.

2 — Os anúncios públicos contêm os seguintes elementos:
a) A identificação do locado;
b) O valor da renda base de licitação;
c) Encargos e despesas devidos;
d) As modalidades de pagamento admitidas;
e) O local e a data limite para a apresentação de propostas;
f) O local, a data e a hora da praça;
g) A indicação de outros elementos considerados relevantes.

Artigo 11.º
Direção

A praça é dirigida por uma comissão de três elementos, presidida pelo 
presidente da Junta de Freguesia, sendo os restantes membros designados 
pela Junta de Freguesia.
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Artigo 12.º
Propostas

1 — As propostas a apresentar devem indicar um valor de renda para 
arrematação, superior à renda base de licitação.

2 — As propostas devem ser apresentadas em sobrescrito fechado, 
identificando -se no exterior do mesmo o proponente e o espaço a que 
respeita, que, por sua vez, é encerrado num segundo sobrescrito dirigido 
ao presidente da comissão e endereçado ao serviço onde é realizada a 
praça.

3 — As propostas podem ser entregues pessoalmente ou enviadas 
por correio, sob registo.

4 — As propostas apresentadas são listadas e ordenadas de acordo 
com a data da sua receção.

Artigo 13.º
Praça

1 — A praça inicia -se com a abertura das propostas recebidas, havendo 
lugar a licitação a partir do valor da proposta mais elevada ou, se não 
existirem propostas ou não existirem propostas válidas, a partir do valor 
da renda base de licitação anunciado.

2 — O valor dos lanços mínimos é fixado pela comissão em montante 
não inferior a 5 % do valor da renda base de licitação.

3 — A licitação termina quando o presidente da comissão tiver anun-
ciado por três vezes o lanço mais elevado e este não for coberto.

4 — Terminada a licitação, se o proponente ou proponentes que apre-
sentaram a proposta de valor mais elevado demonstrarem interesse, 
reabre -se a licitação entre aqueles, independentemente de terem par-
ticipado na licitação, e o interessado que licitou em último lugar, com 
o valor dos lanços mínimos fixado pela comissão nos termos do n.º 2.

Artigo 14.º
Adjudicação

1 — Terminada a licitação nos termos do artigo anterior, a comissão 
adjudica provisoriamente o espaço a quem tenha oferecido o valor da 
renda mais elevado.

2 — O adjudicatário provisório deve, de imediato, efetuar o paga-
mento antecipado de montante igual ao valor da renda de 2 meses, ou 
de outro montante superior que haja sido fixado no anúncio público.

3 — No final da praça, é elaborado o respetivo auto de arrematação, 
que deve ser assinado pelos membros da comissão e pelo adjudicatário 
provisório, se estiver presente.

4 — A decisão de adjudicação definitiva ou de não adjudicação com-
pete à Junta de Freguesia, devendo dela ser notificado o interessado, no 
prazo de 30 dias a contar da adjudicação provisória.

Artigo 15.º
Não adjudicação

1 — Não há lugar à adjudicação, provisória ou definitiva, designa-
damente, quando se verifique erro relevante sobre a identificação ou a 
composição do espaço a arrendar, a prestação de falsas declarações, a 
falsificação de documentos ou o fundado indício de conluio entre os 
proponentes.

2 — No caso de o espaço já ter sido adjudicado definitivamente e se 
apurar que o adjudicatário prestou falsas declarações ou apresentou do-
cumentos falsificados, há lugar à anulação da adjudicação, sem prejuízo 
de eventual responsabilidade civil e criminal.

3 — Em caso de anulação da adjudicação ou de não adjudicação 
por causa imputável ao interessado, o espaço pode ser adjudicado ao 
interessado que tenha apresentado a proposta ou o lanço imediatamente 
inferior ao valor de arrematação, exceto em caso de conluio.

4 — Quando a Freguesia, sem causa justificativa, não proceda à 
adjudicação definitiva, pode o interessado eximir -se da obrigação do 
arrendamento, tendo direito ao reembolso das quantias entretanto pagas.

SECÇÃO III

Negociação

Artigo 16.º
Objeto

O valor da renda pode ser objeto de negociação, no procedimento por 
negociação, com publicação prévia de anúncio.

Artigo 17.º
Tramitação

O procedimento por negociação abrange:
a) A publicação de anúncios;
b) A entrega, a apreciação e a seleção de candidaturas;
c) A apresentação, a apreciação e a negociação de propostas;
d) A escolha do adjudicatário.

Artigo 18.º
Anúncio

Do anúncio do procedimento constam os seguintes elementos:
a) O critério de seleção das candidaturas;
b) O local e respetivo horário de funcionamento e a data e a hora 

limites para a receção das candidaturas e das propostas;
c) Os elementos que devem ser indicados nas propostas e os docu-

mentos que as instruem;
d) O modo de apresentação das propostas;
e) O local onde podem ser consultados o programa do procedimento 

e o caderno de encargos ou as condições e os custos do respetivo envio, 
quando houver lugar a tais documentos;

f) A data, a hora e o local do ato público de abertura das propostas;
g) O critério ou critérios da adjudicação, incluindo os fatores que nela 

intervêm, por ordem decrescente de importância;
h) O prazo durante o qual os concorrentes ficam vinculados a manter 

as suas propostas.
Artigo 19.º

Direção
O procedimento é dirigido por uma comissão de três elementos, presi-

dida pelo presidente da Junta de Freguesia, sendo os restantes membros 
designados pela Junta de Freguesia.

Artigo 20.º
Candidaturas

1 — A admissão das candidaturas é efetuada pela comissão no dia útil 
imediato ao da data limite prevista no anúncio para a sua apresentação.

2 — Na apreciação e seleção das candidaturas, a comissão exclui 
os candidatos que não preencham os requisitos previstos no anúncio e 
admite os restantes.

3 — A comissão notifica todos os candidatos da sua decisão.
4 — O número de candidatos a admitir só excecionalmente deve ser 

inferior a três.
5 — Os candidatos admitidos são convidados a apresentar as respe-

tivas propostas, nos termos do anúncio.

Artigo 21.º
Abertura

1 — As propostas são abertas, pela comissão, em sessão privada, no 
dia útil imediato ao da data limite para a respetiva apresentação.

2 — A comissão exclui as propostas que não sejam recebidas no prazo 
fixado e notifica os respetivos concorrentes.

Artigo 22.º
Negociação

1 — Os concorrentes cujas propostas tenham sido admitidas devem 
ser notificados, com uma antecedência mínima de cinco dias, da data, 
da hora e do local da sessão de negociação.

2 — As negociações decorrem no mesmo período e separadamente 
com cada um dos concorrentes, de forma a assegurar idênticas oportu-
nidades de propor, aceitar e contrapor alterações às respetivas propostas.

3 — As condições apresentadas nas propostas são livremente nego-
ciáveis, não podendo resultar das negociações condições globalmente 
menos favoráveis para a Freguesia do que as inicialmente apresentadas.

4 — Das sessões de negociação são lavradas atas, das quais constam 
a identificação dos concorrentes e o resultado final das negociações.

5 — As atas devem ser assinadas pelos membros da comissão e pelos 
concorrentes.

Artigo 23.º
Apreciação

1 — A comissão aprecia as propostas alteradas e as não alteradas 
nas sessões de negociação, bem como as entregues pelos concorrentes 
faltosos.
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2 — Apreciado o mérito das propostas, a comissão elabora um rela-
tório fundamentado que inclui a identificação das propostas excluídas 
e procede à classificação provisória dos concorrentes.

3 — O relatório final é também elaborado pela comissão, que, para 
efeitos da adjudicação e após audiência prévia escrita dos concorrentes, 
é submetido à Junta de Freguesia.

4 — A decisão sobre a adjudicação é notificada, no prazo de 10 dias, 
a todos os concorrentes.

Artigo 24.º
Regime subsidiário

1 — À não adjudicação e à anulação da adjudicação aplica -se, com 
as devidas adaptações, o disposto no artigo 15.º

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, são aplicáveis 
subsidiariamente à negociação, com publicação prévia de anúncio, 
as disposições reguladoras do concurso público para a celebração de 
contratos de prestação de serviços ou fornecimento de bens móveis, os 
princípios gerais da contratação pública e o Código do Procedimento 
Administrativo.

SECÇÃO IV

Ajuste direto

Artigo 25.º
Tramitação

Compete à Junta de Freguesia fixar o valor mínimo da renda, tendo em 
conta a avaliação do locado, e as modalidades de pagamento admitidas, 
podendo ser convidados a apresentar propostas vários interessados.

Artigo 26.º
Regime subsidiário

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, é aplicável subsidia-
riamente ao ajuste direto o disposto na secção II do presente capítulo.

CAPÍTULO III
Disposições finais e transitórias

Artigo 27.º
Concessões em vigor

1 — No prazo de 90 dias a contar da data da entrada em vigor do 
presente regulamento, as lojas e os espaços concessionadas ao abrigo de 
direito anterior devem ser objeto de contrato de arrendamento a celebrar 
com os atuais concessionários por ajuste direto.

2 — No fixação do valor mínimo da renda serão atendíveis os valores 
dos montantes pagos pelos concessionários no ato da concessão.

Artigo 28.º
Norma revogatória

É revogado o Regulamento do “Mercado da Freguesia de Ribamar”

Artigo 29.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação.
27 de julho de 2016. — O Presidente da Junta de Freguesia, Pedro 

Alexandre Rato.
209827531 

 FREGUESIA DE SALIR DE MATOS
Aviso n.º 10867/2016

Em conformidade com o disposto nos artigos 30.º/3 d) e 36.º/4 da 
Portaria 83 -A/2009 de 22 de janeiro, na sua atual redação, notificam -se os 
candidatos do ato de homologação da lista unitária de ordenação final, a 
que se refere o Procedimento Concursal aberto pelo aviso n.º 6127/2016, 
publicado no Diário da República n.º 92, 2.ª série, de 12 de maio de 2016 
e que a mesma se encontra afixada em local visível e público da Junta 
de Freguesia, em Rua Principal, 8, 2500 -637 Salir de Matos.

Notificam -se ainda os candidatos da possibilidade prevista no ar-
tigo 39.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

22 de agosto de 2016. — O Presidente da Junta de Freguesia de Salir 
de Matos, Rui Manuel Ribeiro Jacinto.

309823627 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SALVATERRA DE MAGOS 
E FOROS DE SALVATERRA

Aviso n.º 10868/2016

Procedimento concursal comum para constituição de relação ju-
rídica de emprego público por tempo indeterminado para o 
preenchimento de um lugar de assistente operacional (auxiliar 
administrativo).
Para cumprimento da alínea b), do n.º 1, do artigo 4.º, da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torno público que, em sequência do pro-
cedimento concursal, publicado no D.R. 2.ª série, n.º 3 de 06/01/2016 
(Aviso n.º 115/2016) e retificado na publicação no D.R. 2.ª série, n.º 20 de 
29/01/2016 (Declaração de retificação n.º 91/2016), celebrei contrato por 
tempo indeterminado, com a candidata Maria de Jesus Andrade Delca, 
classificada em primeiro lugar na categoria de assistente operacional, área 
funcional auxiliar administrativo, com o vencimento de 530,00 €, que 
corresponde à 1.ª posição remuneratória, nível 1, da tabela remuneratória 
única, com efeitos a partir de 01 de setembro de 2016.

22 de agosto de 2016. — O Presidente, Manuel Joaquim Oliveira 
Faria Bolieiro.

309822403 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÉ, SANTA MARIA E MEIXEDO

Aviso n.º 10869/2016

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de dois postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, um posto para a 
carreira e categoria de assistente operacional (AO -01) e um posto 
para a carreira e categoria de técnico superior (TS -01).
Cumprindo o Despacho do Presidente da União das Freguesias de 

Sé, Santa Maria e Meixedo, de 6 de junho de 2016, no uso da compe-
tência delegada em 2 de dezembro de 2013, ao abrigo do disposto no 
artigo 19.º alínea e) e 18.º n.º 1 alínea y), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro, nos termos das disposições conjugadas do artigo 30.º 
e 33.º, ambos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pela Lei 
n.º 84/2015, de 7 de agosto, e de acordo com o previsto na alínea a) 
do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com 
as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
torna  -se público, que se encontra aberto o procedimento concursal 
comum abaixo referenciado, para ocupação de um posto de trabalho 
de assistente operacional e um posto de trabalho de técnico superior, 
constantes do Mapa de Pessoal da União das Freguesias de Sé, Santa 
Maria e Meixedo.

1 — Enquadramento legal
1.1 — Os procedimentos concursais regulam -se pelas disposições 

aplicáveis dos seguintes diplomas:
a) Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
b) Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada 

pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril;
c) Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua versão atual.

2 — Caracterização dos procedimentos:
2.1 — Entidade realizadora: União das Freguesias de Sé, Santa Maria e 

Meixedo, com sede na Rua Abílio Beça, 16 — 5300 -011 Bragança, tele-
fone 273 322 181, endereço de correio eletrónico concursos@ufssmm.pt 
e website www.ufssmm.pt.

2.2 — Referências a indicar nas candidaturas, caracterização do posto 
de trabalho a ocupar:

2.2.1 — Procedimento concursal para a carreira de Assistente Ope-
racional:

Referência AO  -01: 1 posto de trabalho da carreira de Assistente 
Operacional.

Caracterização:
Proceder a inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro 

de sepulturas; assegurar a manutenção geral do cemitério e proceder à 
remoção de lixos e equiparados; varredura e limpeza de ruas, limpeza 
de sarjetas, lavagem de vias públicas, limpezas de chafariz; remoção de 
lixeiras e extirpação de ervas, fazer serviços de estafeta, sem prejuízo de 
desempenho de outras tarefas, iniciativas ou ações decididas no âmbito 
das atribuições e competências da União das Freguesias


