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h) Aprovar requerimentos de modificações ao Plano de Trabalhos que 
não alterem o prazo final do contrato de empreitada e não acarretem, 
direta ou indiretamente, para a Parque Escolar, quaisquer custos, aprovar 
as minutas e outorgar os respetivos aditamentos aos contratos;

i) Aprovar os desenvolvimentos ao Plano de Segurança e Saúde 
apresentados pelos empreiteiros

j) Aprovar revisões de preços no âmbito dos contratos de empreitada, 
de acordo com os cronogramas constantes dos contratos ou das suas 
alterações;

k) Autorizar despesas de aquisição de sobresselentes e aprovar os 
respetivos autos de mediação, no âmbito dos contratos de conservação 
e manutenção celebrados;

l) Exercer todos os poderes de direção sobre a equipa de fiscalização 
e coordenação de segurança, em estreito cumprimento do contrato ce-
lebrado para fiscalização e ou para coordenação de segurança da obra;

m) Aprovar, sob proposta do Diretor de Fiscalização, as telas finais e 
a compilação técnica dos projetos das obras executadas.

Artigo 2.º
Nos termos do artigo 2.º do Despacho n.º 4443/2017 de Subdelegação 

de Poderes, publicado na Série II do Diário de República n.º 99, de 23 de 
maio de 2017, os poderes subdelegados pelo presente despacho devem 
ser exercidas mediante decisão conjunta dos Gestores de Contrato que 
integram a mesma equipa operacional.

Artigo 3.º
A prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação de 

poderes fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:
1) Na prática de quaisquer atos ao abrigo da presente subdelegação de 

poderes devem ser respeitadas as normas legais aplicáveis, bem como 
as normas, as instruções e os procedimentos internos aprovados pelo 
Conselho de Administração da Parque Escolar;

2) A autorização de realização de qualquer despesa ao abrigo da 
presente subdelegação de poderes fica condicionada à verificação cumu-
lativa dos seguintes requisitos:

a) Previsão da despesa no orçamento da respetiva unidade orgânica 
aprovado pelo Conselho de Administração da Parque Escolar;

b) Cumprimento do disposto nas normas legais aplicáveis sobre tal 
matéria, designadamente na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e nas leis 
do Orçamento de Estado que, em cada ano, sejam aprovadas.

3) Em todos os atos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados, com exceção dos aplicáveis a ordens de pagamentos e similares, 
deverá, em cumprimento do disposto no artigo 48.º do Código do Proce-
dimento Administrativo, ser utilizada uma expressão do tipo “Ao abrigo 
da subdelegação de poderes”, fazendo -se menção à data, número e série 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1100/2018
Por deliberação de 12 de setembro de 2018, do Conselho de Admi-

nistração da ULS -Castelo Branco, E. P. E.:
Maria Ivone Silva Farinha, técnica superior de 1.ª classe de análises 

clínicas e de saúde pública, coordenadora da área dos técnicos de diag-
nóstico e terapêutica de análises clínicas e de saúde pública — Autori-
zada, a seu pedido, a renúncia ao respetivo cargo, com efeitos a partir 
de 12 de setembro de 2018.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
21 de setembro de 2018. — O Presidente do Conselho de Admi-

nistração da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E., 
Dr. António Vieira Pires.

311678576 

do Diário da República, bem como ao número sob o qual o despacho 
de subdelegação de poderes foi publicado.

Artigo 4.º
Todos os atos praticados ao abrigo da presente subdelegação de po-

deres serão reportados mensalmente ao subdelegante.

Artigo 5.º
Nos termos do disposto no artigo 49.º do Código do Procedimento 

Administrativo, conservo, entre outros, os seguintes poderes:
a) Avocação a qualquer momento e independentemente de quaisquer 

formalidades, da resolução de todo e qualquer assunto que entenda 
conveniente, sem que implique revogação do presente despacho;

b) Direção e controlo dos atos praticados ao abrigo da presente sub-
delegação, bem como a sua revogação ou modificação.

Artigo 6.º
O presente despacho produz efeitos a 20 de setembro de 2018, 

considerando -se ratificados desde essa data todos os atos praticados 
pelo Gestor de Contrato identificados no artigo 1.º supra, que se incluam 
no âmbito desta subdelegação de poderes, e desde aquela data até à da 
sua publicação no Diário da República.

20 de setembro de 2018. — A Diretora da Divisão de Manutenção 
Sul da Parque Escolar, Eng.ª Susana Isabel Ferreira Dias.

311671633 

PARTE H

 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE AGUIAR DA BEIRA, PENALVA 
DO CASTELO E SÁTÃO

Aviso n.º 14437/2018

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto 
de trabalho de na carreira/categoria de assistente operacional, 
área de Tratador/Apanhador de Animais, na modalidade de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo determinado.
1 — Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, conjugado com o artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se 
público que, por deliberação do conselho executivo da Associação de 
Municípios de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão de 04/09/2018 
e por meu despacho de 10/09/2018, se encontra aberto pelo prazo de 
10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário 
da República, o procedimento concursal para constituição de relação 

jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo determinado, tendo em vista o preenchimento 
de 1 posto de trabalho, Assistente Operacional — Tratador Apanhador 
de Animais — previsto e não ocupado no mapa de pessoal desta Asso-
ciação de Municípios de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão 
(doravante designada por AMAPS).

2 — Consultada a entidade centralizada para a constituição das re-
servas de recrutamento (ECCRC) foi -nos transmitida a inexistência 
de qualquer candidato com o perfil adequado ao posto de trabalho em 
causa em reserva de recrutamento, foi também consultada a Comunidade 
Intermunicipal de Viseu Dão Lafões (CIMVDL) a qual informou que 
não se encontrar ainda constituída a Entidade Gestora da Requalifica-
ção nas Autarquias, prevista na alínea t) no n.º 1 do artigo 90.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro.

3 — Posto de trabalho — 1 lugar de Assistente Operacional — Tra-
tador/Apanhador de Animais.

4 — Local de trabalho: Área geográfica que abrange os Municípios 
de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão.

5 — Caracterização do posto de trabalho: Exerce funções no âmbito 
das atribuições do Centro de Recolha Oficial Intermunicipal Gabinete 
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Médico Veterinário Municipal, procedendo à recolha de animais, cui-
dando das instalações e dos animais ali internados, de acordo com a 
legislação vigente, nomeadamente a de proteção animal; fazendo parte 
das brigadas de desinfeção e de desinfestação; auxiliando o Diretor 
Técnico do canil;

Competências específicas: Organização e método de trabalho; Oti-
mização de recursos; Tolerância à pressão e contrariedades; Orientação 
para a segurança.

Atividades: Recolha, receção e captura de animais vivos. Recolha de 
cadáveres de animais. Limpeza, tratamento, alimentação e abeberamento 
dos animais alojados no canil e no gatil intermunicipal. Encaminhamento 
de animais para adoção e sua divulgação. Transportes de animais para 
a devida esterilização Apoio ao Serviço da Proteção Civil, autoridades 
policiais, delegados de saúde e outras entidades.

Apoio aos Médicos Veterinários nas diferentes atividades por eles 
desenvolvidas.

6 — Remuneração De acordo com o n.º 1 do artigo 38.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, o posicionamento do trabalhador 
recrutado numa das posições remuneratórias da categoria é objeto de 
negociação com o empregador público, a qual terá lugar imediatamente 
após o termo do procedimento concursal com os limites e condicio-
nalismos impostos pela Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, tendo 
como remuneração de referência a 1.ª posição remuneratória, nível 1 a 
que corresponde presentemente a remuneração de 580,00€ (quinhentos 
e oitenta euros).

7 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e seu 
Anexo (adiante designada por LTFP); DL 209/2009, de 3 de setembro, 
na sua atual redação; Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua 
atual redação (adiante designadas por Portarias) e demais legislação 
em vigor.

8 — Requisitos de Admissão:
8.1 — Os requisitos gerais de admissão previstos no artigo 17.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, são os seguintes:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 
Constituição, lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

8.2 — Requisitos habilitacionais:
Escolaridade obrigatória, de acordo com a idade, ou seja, nascidos 

até 31.12.1966: 4.º ano de escolaridade; nascidos entre 01.01.1967 
e 31.12.1980: 6.º ano de escolaridade; nascidos entre 01.01.1981 e 
31.12.1994: 9.º ano de escolaridade; nascidos após 31.12.1994: 12.º ano 
de escolaridade, não havendo possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência profissional.

9 — Âmbito de recrutamento:
9.1 — Para cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 30.º do 

anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento inicia -se de 
entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecido.

9.2 — Tendo em conta os princípios da racionalização e eficiência 
que devem presidir à atividade municipal, no caso de impossibilidade de 
ocupação dos postos de trabalho por aplicação do disposto no número 
anterior, deverá proceder -se ao recrutamento de trabalhadores com 
relação jurídica de emprego por tempo determinado ou sem relação 
jurídica de emprego previamente estabelecida, nos termos do n.º 4 do 
artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, em conjugação com a alínea g) 
do n.º 3 do artigo 19.º das Portarias.

9.3 — Não serão admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria a que se 
destina o procedimento concursal supra indicado e, não se encontrando 
em situação de mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa 
de pessoal das autarquias que integram a AMAPS, idênticos ao posto de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

9.4 — Duração do contrato: 12 meses.
10 — Prazo forma e local de apresentação da candidatura:
10.1 — Prazo: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º das Portarias.
10.2 — Forma e local: As candidaturas deverão ser formalizadas em 

suporte de papel, contendo os elementos previstos no artigo 27.º das 
Portarias, mediante preenchimento de formulário específico de utilização 
obrigatória, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009 e Publicado no 
Diário da República 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio de 2009, disponível 
no seguinte endereço eletrónico: www.amaps -canil.weebly.com e no 

gabinete de atendimento do canil intermunicipal sito no Edifício da 
Câmara Municipal de Sátão, Praça Paulo VI, 3560 -154 Sátão.

10.3 — O Formulário de candidatura deve ser remetido pelo correio, 
expedido até ao termo do prazo fixado para a entrega das candidatu-
ras, para o endereço da Associação de Municípios de Aguiar da Beira, 
Penalva do Castelo e Sátão, Edifício da Câmara Municipal de Sátão, 
Praça Paulo VI, 3560 -154 Sátão ou entregue pessoalmente na morada 
atrás descrita.

10.4 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
10.5 — Apresentação de documentos: as candidaturas deverão ser 

acompanhadas, nos termos da alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º das Porta-
rias, dos documentos comprovativos da posse dos requisitos de admissão:

a) Fotocópia legível do Certificado de Habilitações Literárias;
b) Curriculum vitae detalhado, assinado e datado.
c) Para os candidatos com relação jurídica de emprego público, de-

claração passada e autenticada pelo órgão ou serviço de origem, quando 
seja o caso, da qual conste a natureza do vínculo, a categoria, o tempo 
de serviço na categoria, na carreira e na função pública e a avaliação 
de desempenho obtida nos últimos 3 anos, quando aplicável, a posição 
remuneratória que detém e atividade que executa. A declaração do serviço 
deve fazer referência expressa â experiência do candidato, nos termos 
específicos constantes do presente aviso.

d) Quaisquer elementos que os candidatos entendam ser relevantes 
para apreciação do seu mérito.

e) Anexo ao formulário de candidatura — Informação sobre o Regu-
lamento Geral de Proteção de Dados.

11 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da Lei.

12 — Em caso de dúvida assiste ao júri a faculdade de exigir a qual-
quer candidato a apresentação dos documentos comprovativos das de-
clarações prestadas.

13 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e res-
petiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha 
classificativa e o sistema de valoração final do método, são facultadas 
aos candidatos sempre que solicitadas nos termos das Portarias.

14 — Método de seleção a aplicar:
Avaliação Curricular (AC) — Incide especialmente sobre as funções 

que os candidatos têm desempenhado na categoria e no cumprimento ou 
execução da atribuição, competências ou atividade em causa e o nível 
de desempenho nelas alcançado. A avaliação é aferida designadamente 
quanto à habilitação académica ou profissional, percurso profissional, 
relevância da experiência adquirida e da formação realizada, tipo de 
funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.

Será classificada de 0 a 20 valores, com valoração até às centésimas, 
sendo o resultado obtido através da média ponderada das classificações 
dos elementos a avaliar, através da aplicação da seguinte fórmula:

AC = (HA × 25 %) + (FP × 25 %) + (EP × 50 %)

Se o candidato já executou atribuição, competência ou atividade 
idêntica à do posto de trabalho a ocupar, ao abrigo de uma das relações 
jurídicas de emprego público, será aplicada a seguinte fórmula:

AC = (HA × 25 %) + (FP × 25 %) + (EP × 40 %) + (AD × 10 %)

em que:
AC = Avaliação curricular;
HA = Habilitações académicas;
FP = Formação profissional;
EP = Experiência profissional;
AD = Avaliação de Desempenho.

Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) — Visa obter, através 
de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos pro-
fissionais diretamente relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função. A classificação final será avaliada 
segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido 
ou Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classifica-
ções de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, mediante o número de competências 
em que o comportamento associado esteja presente;

14.1 — A classificação e ordenação final dos candidatos que com-
pletem o procedimento das referências a concurso, será expressa numa 
escala de 0 a 20 valores, resultante da média aritmética ponderada das 
classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção e obtida 
através da aplicação da seguinte fórmula:

CF = (AC × 55 %) + (EAC × 45 %)

14.2 — Cada um dos métodos de seleção, bem como cada uma das 
fases que comportem, é eliminatório, sendo excluído do respetivo 
procedimento o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 
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9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método 
ou fase seguintes.

15 — Em caso de igualdade na classificação final entre os candidatos 
os critérios de preferência a adotar são os previstos no artigo 35.º das 
Portarias.

Em caso de persistir a situação de igualdade de valoração, a orde-
nação final dos candidatos é efetuada de forma decrescente, tendo por 
preferência os seguintes critérios:

1.º Candidato com melhor classificação obtida no parâmetro experiên-
cia profissional da Avaliação Curricular;

2.º Preferência pelo candidato de menor idade.

16 — Composição do Júri
16.1 — Presidente do Júri: Domingos de Almeida Rodrigues, Diri-

gente Intermédio de 3.º grau da Câmara Municipal de Sátão, 1.º vogal, 
José Manuel Afonso Chaves de Almeida, Técnico Superior, Médico 
Veterinário da Câmara Municipal de Sátão, que substitui o Presidente 
do Júri nas suas faltas e impedimentos, 2.ª Vogal efetiva, Carla Alexan-
dra Almeida Correia, Assistente Técnica em mobilidade na AMAPS.

Vogais suplentes: 1.º vogal, Manuel Gonçalves Igreja, Técnico Su-
perior, Médico Veterinário, da Câmara Municipal de Aguiar da Beira e 
2.º Vogal, Anselmo Gomes de Almeida Sales, Coordenador Técnico da 
Câmara Municipal de Penalva do Castelo.

17 — Notificação dos candidatos será efetuada nos termos do n.º 3 
do artigo 30.º das Portarias.

18 — A lista unitária de ordenação final, após homologação é afixada 
em local visível e público das instalações da Câmara Municipal de Sátão 
e disponibilizada na sua página eletrónica da AMAPS, sendo ainda pu-
blicado um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação 
sobre a sua publicação, conforme previsto no n.º 6 do artigo 36.º das 
Portarias.

19 — Prazo de validade — o procedimento concursal é válido para o 
preenchimento do posto de trabalho a ocupar para os efeitos previstos 
no n.º 2 do artigo 40.º das Portarias.

20 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º das Portarias, o presente 
aviso será publicado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), 
no 1.º dia útil seguinte à presente publicação no Diário da República, 
na página eletrónica da AMAPS em www.amaps -canil.weebly.com,e no 
prazo de 3 dias úteis num jornal de expansão nacional.

21 — Quotas de Emprego: Em cumprimento do disposto no n.º 2 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, para o preen-
chimento do lugar posto a concurso, um candidato com deficiência 
devidamente comprovada, com incapacidade igual ou superior a 60 % 
tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre 
qualquer outra preferência legal, devendo para tal o candidato declarar 
no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo 
grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunicação/
expressão a utilizar no processo e seleção, nos termos do diploma supra.

22 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

24 de setembro de 2018. — O Presidente do Conselho Executivo da 
AMAPS, Paulo Manuel Lopes dos Santos.

311679953 

 MUNICÍPIO DE ABRANTES

Aviso n.º 14438/2018

Procedimento Concursal Comum para preenchimento de um posto 
de trabalho na modalidade de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado restrito a candidatos abrangidos pelo 
Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários 
(Licenciatura em Sociologia).

Em cumprimento do disposto no n.º 6 do Artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria 145 -A/2011, 
de 06/04, torna -se pública a Lista Unitária de Ordenação Final do Pro-
cedimento acima referenciado, aberto pelo aviso publicado na Bolsa 
de Emprego Público OE201805/0829 a qual foi homologada por meu 
despacho datado de 18/09/2018.

Candidatos aprovados:

Maria Margarida Castanho Ruivo Martins Ribeiro — 14,40 valores

Candidatos excluídos:
Mariana Inácio Torres
Mariana Sofia Correia Cardoso
Sabrina Marques Aparício

Motivo da exclusão:
De acordo com a Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro os candidatos 

não se encontravam a exercer as «funções que correspondem ao conteúdo 
funcional de carreiras gerais e especiais e que satisfaçam necessidades 
permanentes» da autarquia no período temporal relevante para efeitos 
de aplicação do regime de regularização extraordinária dos vínculos 
precários, cf. n.º 1 e n.º 3 do Art. 2.º e Art. 3.º da Lei n.º 112/2017, de 
29 de dezembro.

20/09/2018. — O Vereador, Manuel Jorge Séneca da Luz Valamatos 
dos Reis.

311677255 

 MUNICÍPIO DE ALPIARÇA

Aviso n.º 14439/2018
Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

torna -se público que, com o acordo do Município de Abrantes, foi 
autorizada, por meu despacho datado de 25 de setembro de 2018, a 
consolidação da mobilidade interna na categoria para o Município de 
Alpiarça, de Eunice Jesus da Rosa Freitas, na categoria de assistente 
operacional, com efeitos a 1 de outubro de 2018 e de acordo com o Mapa 
de Pessoal aprovado para o ano de 2018, mantendo a trabalhadora o 
posicionamento remuneratório de origem, correspondente à 1.ª posição 
remuneratória, nível 1, atualmente no montante de 580,00 euros, da 
Tabela Remuneratória Única. Mais se torna público que, com o acordo 
do Município de Salvaterra de Magos, foi autorizada, por meu despacho 
datado de 25 de setembro de 2018, a consolidação da mobilidade interna 
na categoria para o Município de Alpiarça, de Carla Sofia Gonçalves 
Martins Borba, na categoria de técnica superior, com efeitos a 1 de ou-
tubro de 2018 e de acordo com o Mapa de Pessoal aprovado para o ano 
de 2018, mantendo a trabalhadora o posicionamento remuneratório de 
origem, correspondente à 5.ª posição remuneratória, nível 27, atualmente 
no montante de 1.819,38 euros, da Tabela Remuneratória Única.

Publique -se no Diário da República
25 de setembro de 2018. — O Vereador da Câmara Municipal de 

Alpiarça, João Pedro Costa Arraiolos.
311681191 

 MUNICÍPIO DE ARGANIL

Aviso (extrato) n.º 14440/2018
Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa, Presidente da Câmara Muni-

cipal de Arganil,
Faz público que, em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 

do artigo 4.º da Lei preambular à Lei n.º 35/2014, de 20/06, na sua atual 
redação (adiante LTFP), de acordo com o seu Despacho n.º 22/2018 
DAGF RH, de 13/07, e na sequência de procedimento concursal comum 
de recrutamento, foi celebrado, em 17/07/2018, contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com fundamento no n.º 2 do 
artigo 30.º da LTFP, entre o Município de Arganil e Fernando Manuel 
Ferreira Estêvão, na carreira e categoria de Assistente Operacional, 
área funcional de manutenção, com a remuneração ilíquida mensal de 
580,00€, valor correspondente à primeira posição remuneratória da 
categoria de Assistente Operacional, em conformidade com o artigo 2.º 
e anexo III do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31/07, e ao nível 
remuneratório 2 da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria 
n.º 1553 -C/2008, de 31/12.

Atendendo ao artigo 49.º da LTFP, o período experimental do tra-
balhador ora contratado será de 90 dias para a carreira de Assistente 
Operacional, iniciando -se na data da celebração do respetivo contrato 
de trabalho em funções públicas.

Ao acompanhamento, avaliação final, conclusão com ou sem sucesso 
e contagem do tempo do serviço decorrido no período experimental são 
aplicáveis as regras previstas nos artigos 45.º a 51.º da LTFP, conside-
rando que para o efeito foi designado Júri, cuja composição consta do 
despacho de contratação supra mencionado.

25 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís 
Paulo Carreira Fonseca da Costa.
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