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AVISO 
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, torna-se público que na sequência do procedimento concursal comum aberto para 
ocupação de 2 postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional – área de 
cantoneiro de limpeza Urbana (um), área de condutor de veículos pesados de mercadorias e 
maquinas especiais (um), previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo certo, publicitado no aviso n.º 10942/2018, 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 153, de 9 de agosto de 2018 e após negociação 
do posicionamento remuneratório nos termos da previsto na alínea a), do n.º 1, do art. 38.º, da Lei 
Geral do Trabalho em Funções públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e 
nos termos do artigo 42.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (4.º nível remuneratório, 
correspondente à remuneração de 635,07€), foram celebrados contratos de trabalho a termo 
certo, com os seguintes candidatos: 
José Carlos Carvalho Dias, início a 2 de novembro 2018 – área de cantoneiro de limpeza 
Urbana, iniciando-se também nesta data o respetivo período experimental de 30 dias; e 
José da Silva Domingues, início a 2 de novembro 2018 – área de condutor de veículos pesados 
de mercadorias e máquinas especiais, iniciando-se também nesta data o respetivo período 
experimental de 30 dias. 
Para efeitos do estipulado no art.º 46.º conjugado com os n.ºs 3 e 4 do art.º 45.º, ambos do anexo 
à Lei n.º 35/2014, o júri do período experimental é o mesmo do procedimento concursal. 
Em cumprimento do disposto nos termos conjugados da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º com o 
artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que: 
- A 2 de dezembro de 2018, foi homologada a avaliação final do período experimental do 
trabalhador José Carlos Carvalho Dias, contratado na modalidade de trabalho em funções 
públicas a termo certo, na categoria de assistente operacional/ cantoneiro de limpeza Urbana, 
tendo o mesmo sido concluído com sucesso, tendo -lhe sido atribuída a classificação de 12,00 
valores, de acordo com o processo de avaliação elaborado nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 46.º da LTFP, sendo o tempo de duração desse período contado para efeitos da atual 
carreira e categoria. 
- A 2 de dezembro de 2018, foi homologada a avaliação final do período experimental do 
trabalhador José da Silva Domingues, contratado na modalidade de trabalho em funções 
públicas a termo certo, na categoria de assistente operacional/ condutor de veículos pesados de 
mercadorias e máquinas especiais, tendo o mesmo sido concluído com sucesso, tendo-lhe sido 
atribuída a classificação de 15,42 valores, de acordo com o processo de avaliação elaborado nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 46.º da LTFP, sendo o tempo de duração desse período 
contado para efeitos da atual carreira e categoria. 
Em consequência do referido despacho, foi nessa data, formalmente assinalada a conclusão com 
sucesso daquele período experimental através de ato escrito averbado ao respetivo contrato, em 
conformidade com o disposto no n.º 5, do art.º 46.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 
Freguesia de Carriço, 15 de outubro de 2019  
O Presidente da Junta de Freguesia  
Pedro Manuel Neves Silva 


