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Vítor Brás, encarregado geral operacional, na posição remuneratória
2, com efeitos a partir de 01 de maio 2012;
José Dinis, assistente operacional, na posição remuneratória 3, com
efeitos a partir de 01 de julho 2012;
Maria Natália Rosa Rodrigues Correia, assistente operacional, na
posição remuneratória 3, com efeitos a partir de 01 de agosto 2012;

N.º Processo
Nome
Finalidade
Observações
Suporte tecnológico:
Serviço Requisitante
Trabalhador:__________________________________________________________________
Chefe de Divisão:______________________________________________________________
Arquivo Municipal
Trabalhador:__________________________________________________________________

Durante o ano de 2013:
Venâncio Gregório Martins António, assistente operacional, na posição
remuneratória 7, com efeitos a partir de 01 de junho 2013.
20 de janeiro de 2014. — O Presidente, José Manuel Gonçalves
Vieira.
307552492
Aviso n.º 2191/2014

Recebido em : ___/___/_____
[Nºs 1 a 5 do artigo 30.º e artigo 40.º do Regulamento de Organização e Funcionamento do

Celebração de contratos de trabalho por tempo indeterminado
no seguimento de procedimento
concursal e após términus de licença sem remuneração

Arquivo Municipal de Barcelos]

ANEXO VIII

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, que define e regula os regimes de vinculação, de
carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções
públicas, torna-se público que foram celebrados contratos de trabalho
por tempo indeterminado, durante o ano de 2012:

Requisição para reprodução (particulares)
[Contendo]:
Requisição N.º _________
O/A

___________________________________________________________

Arquivo

Municipal

em

___/___/_____

a

reprodução

da

seguinte

requisita

ao

documentação:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
N.º Processo
Nome

No seguimento de procedimento concursal, com as assistentes operacionais, Cristina Maria Teotónio Loureiro (posição remuneratória 1) e Berta
Maria Carvalho Dinis de Almeida (posição remuneratória 1) com efeitos a
partir de 11 de janeiro de 2012 e 15 de fevereiro de 2012, respetivamente;
Após o términus de licença sem remuneração, com o assistente operacional:
Samuel Dinis Romão Aniceto (posição remuneratória 6) com efeitos
a partir de 6 de agosto de 2012;

Finalidade
Observações

Durante o ano de 2013, após o términus de licença sem remuneração:

Suporte tecnológico:
O/ A requerente_________________________________
Despacho/Autorização ___________________________ Data : ___/___/_____

(Nºs 6 e 7 do artigo 30.º e artigo 40.º do Regulamento de Organização e Funcionamento do
Arquivo Municipal de Barcelos].
A documentação reproduzida é entregue após cobrança, pela unidade orgânica competente para

A assistente operacional, Maria Milai Bernardo (posição remuneratória 7) com efeitos a partir de 30 de maio de 2013;
A assistente técnica, Maria Inês Nunes Severino (posição remuneratória 1) com efeitos a partir de 14 de outubro de 2013.
20 de janeiro de 2014. — O Presidente, José Manuel Gonçalves
Vieira.
307552557

o efeito, das taxas previstas no regulamento e tabela de taxas e outras receitas do município em

MUNICÍPIO DE BORBA

vigor.

207585816

MUNICÍPIO DO BOMBARRAL
Aviso n.º 2190/2014
Cessação de relação jurídica
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º
conjugado com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 32.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, aplicada à Administração Local pela
Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, torna-se público
que foi autorizado o pedido de exoneração dos trabalhadores:
António Manuel Ferreira, assistente operacional, na posição remuneratória, 8.º, com efeitos a partir de 01 de março de 2013;
Nuno Ricardo Filipe Nobre, assistente operacional, na posição remuneratória 1.º, com efeitos a partir de 02 de maio de 2013;
Cessando a relação jurídica de emprego público, na modalidade de
contrato de trabalho por tempo indeterminado, do mapa de pessoal
deste Município.
Mobilidade noutra entidade, Ana Cristina Rocha, com efeitos a partir
de 04 de fevereiro de 2013 e Sílvia Santos, com efeitos a partir de 03
de junho de 2013.
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, torna-se público que os seguintes trabalhadores
cessaram a sua relação jurídica de emprego público durante o ano de
2012, por motivo de:
Aposentação
Óscar da Veiga, assistente operacional, na posição remuneratória 10,
com efeitos a partir de 01 de abril 2012;

Aviso n.º 2192/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, faz-se público que por despacho da Caixa Geral de
Aposentações foram desligados do serviço por motivo de aposentação,
os seguintes trabalhadores:
José António Grego Bilro, encarregado operacional, com efeitos a
01 de fevereiro de 2014;
António Manuel Bravo Passinhas, assistente operacional, com efeitos
a 01 de fevereiro de 2014.
23 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, António José
Lopes Anselmo.
307564156

MUNICÍPIO DE CASCAIS
Aviso n.º 2193/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 do
artigo 17.º da parte preambular da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro,
torna-se público que, na sequência da alteração do posicionamento
remuneratório, foi celebrado em 06 de janeiro de 2014, Contrato de
Trabalho em Funções Públicas, por Tempo Indeterminado com a trabalhadora abaixo identificada:
Marina Borrego Silva Carreira Mendes Gil, carreira e categoria
de Técnico Superior, tendo sido posicionado na 7.ª, com efeitos a
31/01/2009.
7 de janeiro de 2014. — O Diretor Municipal, (no uso das competências subdelegadas conforme despacho n.º 124/2013, de 2 de dezembro),
Filipe Miguel Cruz Queirós Nascimento.
307587039

