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ponderada das classificações dos elementos a avaliar, onde são consi-
derados os que assumem maior relevância para o posto de trabalho a 
ocupar, nomeadamente os seguintes:

4.5.1.1 — A habilitação académica ou nível de qualificação certificado 
pelas entidades competentes;

4.5.1.2 — A formação profissional, considerando -se as áreas de for-
mação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências 
e as competências referidas para o exercício da função;

4.5.1.3 — A experiência profissional com incidência sobre a execução 
de atividades inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade 
das mesmas.

4.5.2 — Prova prática de conhecimentos específicos, de realização 
individual, com a duração máxima de trinta (30) minutos, e uma pondera-
ção de 30 % na valoração final, sendo adotada a escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se a valoração até às centésimas.

4.5.2.1 — A prova prática avaliará os conhecimentos específicos 
relativos aos conteúdos funcionais referidos no ponto 4.1.

4.5.3 — Entrevista profissional de seleção, com a duração máxima de 
vinte (20) minutos, e uma ponderação de 40 % na valoração final, sendo 
avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

25 de setembro de 2018. — O Presidente de Junta, Carlos Casimiro.
311678373 

 FREGUESIA DE ALDEIA DE SANTA MARGARIDA

Aviso n.º 14466/2018
Nos termos e para os efeitos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se pública a lista unitária de or-
denação final, referente ao Procedimento Concursal Comum tendo em 
vista a ocupação de um posto de trabalho da carreira pluricategorial 
de Assistente Operacional, da categoria de Assistente Operacional, na 
modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado, previsto e não ocupado, constante do Mapa de Pessoal da 
Junta de Freguesia de Aldeia de Santa Margarida, aberto pelo Aviso 
n.º 942/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 
18 de janeiro de 2018, homologada pela Junta de Freguesia no dia 14 de 
setembro de 2018.

Candidato aprovado:
1.º Nuno Alexandre Fraqueiro Beldroega — 16,67 valores.

Candidatos excluídos:
Não houve candidatos excluídos.
19 de setembro de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia, Zélia 

Maria Martins Leitão Curto.
311678138 

 FREGUESIA DE ASSEICEIRA

Aviso n.º 14467/2018

Homologação da lista unitária de ordenação final

Procedimento concursal no âmbito do programa
de regularização extraordinária

dos trabalhadores com vínculos precários
Nos termos do n.º 6 do 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 06 de 
abril, torna -se público que a lista unitária de ordenação final relativa 
ao procedimento concursal aberto para preenchimento de um posto de 
trabalho no âmbito do programa de regularização extraordinária dos 
trabalhadores com vínculos precários, criado pela Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, publicitado na Bolsa de Emprego Público, Código 
OE201807/0566, da carreira/categoria de Assistente Operacional/Assis-
tente Operacional, foi homologada em reunião de Órgão Executivo no 
dia 20 de setembro de 2018. A referida lista encontra -se publicitada em 
local visível e público nas instalações da sede da Freguesia de Asseiceira, 
Rua Dr. Carlos Nunes Ferreira, 30, 2305 -101 — Asseiceira e na página 
eletrónica http://www.jf -asseiceira.pt/

25 de setembro de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia de 
Asseiceira, Carlos Manuel da Graça Simões Rodrigues.

311677863 

 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CACÉM E SÃO MARCOS

Aviso n.º 14468/2018

Conclusão de períodos experimentais com sucesso
Torna -se público que, nos termos dos artigos 45.º e seguintes da 

Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, e homologada a avaliação do período 
experimental por deliberação de 06 de agosto de 2018 da Junta de Fre-
guesia, a conclusão com sucesso do período experimental, na modalidade 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto na sequência do procedimento concursal comum, pelo Aviso 
n.º 10277/2016 publicado no Diário da República n.º 158, de 18 de 
agosto, dos trabalhadores: Áurea Jovita Dhiba Fernandes Costa Campos 
Couto, na carreira geral e categoria assistente técnico, Ermelinda Ân-
gela Santos Gonçalves, na carreira geral e categoria assistente técnico, 
Jorge Ilídio Rocha Clemente, na carreira geral e categoria assistente 
técnico, Tiago Filipe Raimundo Cochicho, na carreira geral e categoria 
Técnico Superior — Área de Desporto, Ana Carina Gonçalves Mendes, 
na carreira geral e categoria Técnico Superior — Área de Psicologia, 
Sofia Alexandra Morais Silvério, na carreira geral e categoria Técnico 
Superior — Área de Psicologia e Sandra Cristina Castela Ferreira, na 
carreira geral e categoria Técnico Superior — Área de Ação Social.

25 de setembro de 2018. — O Presidente da União das Freguesias de 
Cacém e São Marcos, José Estrela Duarte.

311680365 

 FREGUESIA DE ESTELA

Aviso n.º 14469/2018

Homologação das listas unitárias de ordenação final dos pro-
cedimentos concursais no âmbito do programa de regu-
larização extraordinária dos trabalhadores com vínculos 
precários.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º do anexo da Portaria n.º 145 -A/2011, 

de 06 de abril, torna -se público que as listas unitárias de ordenação final, 
relativas aos procedimentos concursais para ocupação de três postos de 
trabalho da carreira/categoria de Assistente Técnico/Assistente Técnico, 
e de um posto da carreira/categoria de Assistente Operacional/Assis-
tente Operacional, na modalidade de vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado, abertos no âmbito do programa de regularização 
extraordinária dos trabalhadores com vínculos precários, criado pela Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e publicitados na Bolsa de Emprego 
Público — Referência A (código: OE201807/0817; 2 vagas), Refe-
rência B (código: OE201807/0818; 1 vaga) e Referência C (código: 
OE201807/0820; 1 vaga) — foram homologadas em reunião de Órgão 
Executivo no dia 14 de setembro de 2018. As referidas listas encontram-
-se publicitadas em local visível e público nas instalações da Freguesia 
da Estela (Rua Comendador Araújo, 199, 4570 -203 Estela — Póvoa de 
Varzim) e página eletrónica (http://jf -estela.pt/).

25 de setembro de 2018. — O Presidente, José Armandino Gomes 
Domingues.

311678008 

 FREGUESIA DE ESTRELA

Aviso n.º 14470/2018

Lista unitária de ordenação final — Procedimento concursal de 
recrutamento para constituição de relação jurídica de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado, para preenchimento de 14 postos 
de trabalho na carreira/categoria Técnico Superior, aberto pela 
oferta n.º OE201802/0838, previsto no mapa de pessoal da Junta 
de Freguesia de Estrela, no âmbito do Programa de Regularização 
Extraordinária dos Vínculos Precários.
Nos termos e para os efeitos conjugados no n.º 1 do artigo 10.º 

da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e no n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, torna -se 
público que foi homologada, por deliberação da Junta de Freguesia de 
Estrela de 27 de julho de 2018, a Lista Unitária de Ordenação Final 
referente ao procedimento Concursal Comum supra identificado, aberto 
no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos 
Precários, criado pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e publicitado 
na Bolsa de Emprego Público (BEP) em 24 de abril de 2018.


