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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GONDOMAR (SÃO COSME), VALBOM E JOVIM

Aviso (extrato) n.º 20888/2022

Sumário: Celebração de contratos de trabalho em funções públicas para a carreira/categoria de 
assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.

Celebração de contratos de trabalho em funções públicas, para a carreira/categoria de Assistente 
Operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado

Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (na sua 
redação atual), torna -se público que, na sequência da reserva de recrutamento do procedimento 
concursal comum para o preenchimento de 15 (quinze) postos de trabalho, na carreira/categoria 
de Assistente Operacional (Limpeza Urbana), conforme aviso (extrato) n.º 12615/2022, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 120, de 23 de junho de 2022 e por deliberação do Órgão Exe-
cutivo da União das Freguesias, datada de 17 de outubro de 2022, foram celebrados contratos de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 20 de outubro de 2022, cuja 
remuneração corresponde à posição 4.ª, nível remuneratório 4 (atualmente de 705,00€), com os 
seguintes trabalhadores: Silvino Manuel Pereira da Costa Bento; Alberto Domingos Silva Ramalho; 
Marco Paulo das Neves Madureira; Vitor Hugo de Castro da Silva; Laura Cristina Neves Almeida de 
Sousa; Rosa Maria Pereira Moura Faria; Sílvio Almerindo de Jesus Coutinho; José António dos Santos 
Martins; José Fernando Soares Pereira; Artur Armando Teixeira da Silva; Tiago João Matos Granja.

Para efeitos do estipulado no n.º 1, do artigo 46.º do anexo à Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, o 
Órgão Executivo deliberou ainda que, o Júri do período experimental é o mesmo do procedimento 
concursal.

21 de outubro de 2022. — O Presidente da União das Freguesias de Gondomar (São Cosme), 
Valbom e Jovim, Dr. António José Ribeiro Braz.
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