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dora Técnica da Secção de Património e Aprovisionamento, auferindo 
o correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria — nível 14 
da tabela remuneratória única.

20 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, António Jorge 
Fidalgo Martins.

310389388 

 FREGUESIA DE ARROIOS (LISBOA)

Aviso n.º 4406/2017

Consolidação da mobilidade na categoria

Margarida Carmen Nazaré Martins, Presidente da Junta de Freguesia 
de Arroios, torna público que por seu despacho e considerando que se 
encontram reunidos os requisitos previstos no n.º 3, do artigo 99.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, são consolidadas definitivamente as 
mobilidades na categoria de:

Assistente técnico, António Manuel Gomes da Costa, sendo o traba-
lhador integrado na mesma categoria do mapa de pessoal da Junta de 
Freguesia de Arroios, na secção de licenciamento, do serviço de comércio 
e licenciamento, mantendo a mesma posição remuneratória, com efeitos 
a 01 de janeiro de 2016;

Assistente técnico, Maria Filomena Campos Cardoso Silva, sendo 
a trabalhadora integrada na mesma categoria do mapa de pessoal da 
Junta de Freguesia de Arroios, na secção de licenciamento, do serviço 
de comércio e licenciamento, mantendo a mesma posição remuneratória, 
com efeitos a 01 de janeiro de 2017;

Assistente operacional, Paulo Jorge Coimbra Mestre, sendo o tra-
balhador integrado na mesma categoria do mapa de pessoal da Junta 
de Freguesia de Arroios, na secção de higiene urbana, balneários e 
sanitários, do serviço do espaço público, mantendo a mesma posição 
remuneratória, com efeitos a 01 de janeiro de 2017.

22 de março de 2017. — A Presidente da Junta de Freguesia de Ar-
roios, Margarida Martins.

310390245 

 FREGUESIA DE BENFICA
Aviso n.º 4407/2017

Procedimento Concursal — Aviso n.º 16263 -A/2016,
de 30 dezembro

Provas Teóricas de conhecimentos (método
seleção n.º 1 artigo 36.º LGTFP)

Listas de candidatos

Admitidos e Excluídos
1 — Em conformidade com o disposto no artigo 30.º do anexo 

da Portaria n.º 145 -A/2011, de 06 de abril e no âmbito do Aviso 
n.º 16263 -A/2016, publicado no Diário da República n.º 250, 2.ª série, 
de 30 de dezembro, informa -se que se encontram afixadas em local vi-
sível e público na sede da Junta de Freguesia de Benfica, na Av. Gomes 
Pereira, n.º 17, em Lisboa, e no site da JFB, as listas dos candidatos 
admitidos e excluídos nas provas teóricas de conhecimentos realizadas 
no dia 5 de abril do corrente ano, relativamente a cada uma das carrei-
ras/categorias constantes do Aviso n.º 16263 -A/2016, de 30 dezembro, 
e relativas aos candidatos sujeitos ao método de seleção previstos no 
n.º 1 do artigo 36.º da LGTFP.

2 — Mais informamos que, no prazo de 10 dias úteis a contar da data 
da publicação deste aviso no Diário da República, os candidatos podem 
pronunciar -se, por escrito, sobre a sua exclusão, através do formulário 
para o exercício do direito de participação de interessados, disponível 
no site da Junta de Freguesia de Benfica (www.jf -benfica.pt) o qual 
deverá ser remetido para as moradas acima mencionadas, por correio 
registado ou entregue pessoalmente, nas mesmas moradas, de segunda 
a sexta -feira, nos horários das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.

17 de abril de 2017. — A Presidente da Junta de Freguesia, Inês 
Drummond.

310436837 

 FREGUESIA DE CABRIL

Aviso n.º 4408/2017

Procedimento concursal comum, para preenchimento até 1 posto 
de trabalho, na carreira e categoria de assistente técnico, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo determinado.
1 — Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral de Trabalho 

em funções Públicas, aprovada pelo artigo 2.º Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua redação atual, conjugado com o artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro e com a alínea a), do n.º 1 do artigo 19.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, e na 
sequência da deliberação da Assembleia de Freguesia de Cabril de 4 de 
fevereiro de 2017, que aprovou o Mapa de Pessoal da Junta de Fregue-
sia de Cabril e da deliberação da Junta de Freguesia de Cabril de 29 de 
janeiro de 2017, torna -se público que se encontra aberto pelo período de 
10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente aviso no Diário 
da República, procedimento concursal comum destinado à celebração 
de contrato em funções públicas por tempo determinado, com vista 
à ocupação de um posto de trabalho do mapa de Pessoal de 2017 da 
Freguesia de Cabril, com a categoria de assistente técnico.

2 — Procedimento prévio ao recrutamento de trabalhadores: de acordo 
com a solução interpretativa uniforme da Direção -Geral das Autarquias, 
devidamente homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Adminis-
tração Pública, em 15 de julho de 2014, as Autarquias Locais não têm de 
consultar a Direção -Geral da qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de 
trabalhadores em situação de requalificação.

3 — Caracterização do posto de trabalho: 1 posto de trabalho na 
carreira e categoria de assistente técnico, para desempenhar as funções 
constantes do Anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua atual redação. Para além dos conteúdos funcio-
nais da carreira e categoria de assistente técnico, deverá realizar tarefas 
referentes a arquivo, expediente, secretaria e economato, assegurando 
o funcionamento dos vários serviços; assegurar a comunicação entre 
os vários órgãos e particulares; dar apoio ao serviço contabilístico; 
elaborar ofícios e informações de acordo com a lei vigente; rececionar e 
elaborar atestados e certidões; proceder ao licenciamento de canídeos e 
licenciamento de publicidade; atendimento público e telefónico; prestar 
apoio aos atos eleitorais no âmbito das responsabilidades legalmente 
atribuídas às juntas de freguesia, conforme instruções superiores. Esta 
atividade profissional irá desenvolver -se na área territorial da Junta de 
Freguesia de Cabril, ficando sujeita ao período normal de trabalho de 
segunda -feira a sexta -feira.

4 — Duração do contrato: o contrato é celebrado pelo prazo de um 
ano, durando pelo período acordado, não podendo exceder três anos, 
incluindo renovações, nem ser renovado mais de duas vezes.

5 — Legislação aplicável: LTFP, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua atual redação; Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, 
na sua atual redação; Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro.

6 — Entidade que realiza o procedimento: Junta de Freguesia de 
Cabril; morada: Largo da Feira, n.º 7, Mosteiro de Cabril, 3600 -048 
Castro Daire; contacto: 256951714; correio eletrónico: jfreguesiaca-
bril@sapo.pt.

7 — Prazo de validade: o procedimento concursal é válido para o 
recrutamento e preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para os 
efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de fevereiro, na sua redação atual.

8 — Local de trabalho: na área da Freguesia de Cabril, concelho de 
Castro Daire.

9 — Os requisitos de admissão são os previstos no artigo 17.º da LTFP, 
anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação.

10 — Habilitação literária exigida — 12.º ano de escolaridade ou 
curso que lhe seja equiparado.

10.1 — Não é permitida a substituição da habilitação exigida por 
formação ou experiência profissional.

11 — Remuneração mensal: a correspondente à 1.ª posição, nível 5 
da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções 
públicas, que equivale a 683,13€.

12 — Para efeitos do presente procedimento concursal de recruta-
mento não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Cabril, idênticos aos postos 
de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

13 — As candidaturas deverão ser entregues em suporte papel, atra-
vés do preenchimento de formulário tipo aprovado pelo Despacho 
n.º 11321/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 8 de maio 


