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 UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO FACUNDO E VALE DAS MÓS

Aviso n.º 9202/2019

Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final
Em cumprimento do n.º 5 do artigo 28.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 

de 30 de abril, torna -se público que a lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho 
para a carreira e categoria de Assistente Operacional, para a constituição 
de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, aberto pelo 
Aviso n.º 13986/2018, no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 28 
de setembro (ref. A), foi homologada em reunião de Executivo no dia 
29 de abril de 2019.

14 de maio de 2019. — O Presidente da União das Freguesias de São 
Facundo e Vale de Mós, António Martins Campos.

312295406 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso (extrato) n.º 9203/2019

Abertura de procedimentos concursais para constituição
de reserva de recrutamento tendente à contratação

de trabalhadores na carreira e categoria de Assistente Operacional
Ao abrigo do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 

de 30 de abril, conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral do Traba-
lho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, faz -se público, pelo presente extrato, que, por deliberação 
do Conselho de Administração destes SMAS de 06 de março de 
2019, se encontra aberto, pelo período de 15 dias úteis, a contar 
da data da respectiva publicitação integral na bolsa de emprego 
público (BEP), dois procedimentos concursais para constituição de 
reserva de recrutamento de Assistentes Operacionais, para a car-
reira e categoria de Assistente Operacional, que sejam titulares de 
escolaridade mínima obrigatória de acordo com a idade, tendente à 
celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, visando a ocupação de postos de trabalho previs-
tos no mapa de pessoal destes SMAS, aprovado pela Assembleia 
Municipal de Sintra na 5.ª Sessão Ordinária, de 15/11/2018, sob a 
proposta n.º 785 -P/2018 da Câmara Municipal, aprovada na reunião 
de 30/10/2018, com as seguintes referências:

Ref.ª 1/2019 — Assistente Operacional, na área de atividade de Va-
rejador;

Ref.ª 2/2019 — Assistente Operacional na área de atividade de Ope-
rador de Estações Elevatórias, Tratamento ou Depuradoras.

14 de maio de 2019. — A Vogal do Conselho de Administração, 
Maria Piedade Mendes.

312296613 

 Aviso (extrato) n.º 9205/2019

Abertura de procedimento concursal para constituição de reserva
de recrutamento, tendente à contratação de trabalhadores

na carreira e categoria de Técnico Superior de Engenharia Civil
Ao abrigo do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 

de 30 de abril, conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral do Traba-
lho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, faz -se público, pelo presente extrato, que, por deliberação do 
Conselho de Administração destes SMAS de 06 de março de 2019, 
se encontra aberto, pelo período de 15 dias úteis, a contar da data 
da respectiva publicitação integral na bolsa de emprego público 
(BEP), um procedimento concursal para constituição de reserva de 
recrutamento, para a carreira e categoria de Técnico Superior, com 
licenciatura em Engenharia Civil, tendente à celebração de contratos 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, visando a 
ocupação de postos de trabalho previstos no mapa de pessoal destes 
SMAS, aprovado pela Assembleia Municipal de Sintra na 5.ª Sessão 
Ordinária, de 15/11/2018, sob a proposta n.º 785 -P/2018 da Câmara 
Municipal, aprovada na reunião de 30/10/2018.

14 de maio de 2019. — A Vogal do Conselho de Administração, 
Maria Piedade Mendes.

312296476 

 Aviso (extrato) n.º 9206/2019

Abertura de procedimento concursal comum tendente à 
contratação de três trabalhadores na carreira e categoria 
de Assistente Técnico, na área de atividade de Recursos 
Humanos.
Ao abrigo do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 

de 30 de abril, conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral do Traba-
lho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, faz -se público, pelo presente extrato, que, por deliberação do 
Conselho de Administração destes SMAS de 06 de março de 2019, 
se encontra aberto, pelo período de 15 dias úteis, a contar da data da 
respectiva publicitação integral na bolsa de emprego público (BEP), 
um procedimento concursal comum, para a carreira e categoria de 
Assistente Técnico, detentores do 12.º ano de escolaridade, e des-
tinado a candidatos com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, tendente à celebração de contratos de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, visando a ocupação de 
postos de trabalho previstos no mapa de pessoal destes SMAS, apro-
vado pela Assembleia Municipal de Sintra na 5.ª Sessão Ordinária, 
de 15/11/2018, sob a proposta n.º 785 -P/2018 da Câmara Municipal, 
aprovada na reunião de 30/10/2018.

14 de maio de 2019. — A Vogal do Conselho de Administração, 
Maria Piedade Mendes.

312296905 

lho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, faz -se público, pelo presente extrato, que, por deliberação do 
Conselho de Administração destes SMAS de 06 de março de 2019, 
se encontra aberto, pelo período de 15 dias úteis, a contar da data 
da respectiva publicitação integral na bolsa de emprego público 
(BEP), um procedimento concursal para constituição de reserva de 
recrutamento, para a carreira e categoria de Assistente Técnico na 
área de Atendimento Comercial e Telegestão, detentores do 12.º ano 
de escolaridade, tendente à celebração de contratos de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, visando a ocupação de 
postos de trabalho previstos no mapa de pessoal destes SMAS, apro-
vado pela Assembleia Municipal de Sintra na 5.ª Sessão Ordinária, 
de 15/11/2018, sob a proposta n.º 785 -P/2018 da Câmara Municipal, 
aprovada na reunião de 30/10/2018.

14 de maio de 2019. — A Vogal do Conselho de Administração, 
Maria Piedade Mendes.

312296687 

mencionados, contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado:

Assistentes Técnicas: Sónia Maria Esperança Jorge Duque e Susana 
Maria da Rocha Custódio, a 29 abril de 2019.

30 de abril de 2019. — O Presidente da Freguesia de Regueira de 
Pontes, Vítor Manuel Casimiro de Matos.

312287939 

 Aviso (extrato) n.º 9204/2019

Abertura de procedimento concursal para constituição de reserva 
de recrutamento tendente à contratação de trabalhadores na 
carreira e categoria de Assistente Técnico na área de Atendimento 
Comercial e Telegestão.
Ao abrigo do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 

de 30 de abril, conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral do Traba-


