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23 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, o presente aviso
será publicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no
1.º dia útil seguinte à presente publicação, na página eletrónica da Junta
de Freguesia de Encosta do Sol, por extrato, a partir da data da publicação
no Diário da República e em jornal de expansão nacional, também por
extrato, no prazo máximo de três dias contados da mesma data.
24 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública enquanto entidade
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade e de oportunidade entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando no sentido de evitar qualquer forma de
discriminação.
25 — Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplica-se
as normas constantes da legislação atualmente em vigor.
25 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Encosta do Sol, Armando Jorge Paulino Domingos, Dr.
312097904

FREGUESIA DE FAJÕES
Aviso n.º 5040/2019
Homologação da Lista Unitária de ordenação final do procedimento
concursal no âmbito do Programa de regularização
extraordinária dos trabalhadores com vínculo precário
1 — 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 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, foi homologada em reunião de Órgão
Executivo no dia 21 de fevereiro de 2019.
1.1 — O procedimento concursal em causa foi publicitado na Bolsa
de Emprego Público e possui as seguintes especificidades: Referência A
(1 vaga), OE201811/0415, carreira/categoria de Assistente Operacional/Assistente Operacional;
1.2 — A referida lista encontra-se publicitada em local visível e
público nas instalações da Junta Freguesia de Fajões (Rua da Banda
Musical, n.º 106, 3700-364 Fajões) e na página eletrónica (http://www.
freguesiadefajoes.pt/).
22 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Fajões, Óscar José Santos Teixeira.
312106068

FREGUESIA DE FÁTIMA
Aviso (extrato) n.º 5041/2019
Humberto António Figueira da Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Fátima, concelho de Ourém, faz público que, a Junta de
Freguesia de Fátima, em reunião de 22 de fevereiro de 2019, deliberou
submeter a consulta pública o projeto «Regulamento de Cedência e
Utilização das Viaturas de Mercadorias e de Transporte Coletivo de
Passageiros da Freguesia de Fátima», por um período de trinta (30)
dias, nos termos e para os efeitos do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo.
Mais torna público que o projeto do regulamento em apreço poderá
ser consultado na secretaria da Junta de Freguesia, de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 m e as 12h30 m e as 14h00 m e as 17h00 m assim
como na página eletrónica em www.freguesiadefatima.pt.
No prazo de 30 dias, poderão os interessados remeter, por escrito,
as suas sugestões para a Junta de Freguesia de Fátima, Avenida Irmã
Lúcia de Jesus, n.º 181, 2495-557 Fátima, ou para o endereço eletrónico geral@freguesiadefatima.pt, com a identificação do assunto
«sugestões para o Regulamento de Cedência e Utilização das Viaturas
de Mercadorias e de Transporte Coletivo de Passageiros da Freguesia
de Fátima».
Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que
vão ser afixados nos lugares públicos e na página eletrónica da Junta
de Freguesia.
4 de março de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de Fátima,
Humberto António Figueira da Silva.
312128343

FREGUESIA DE JUNCAL
Aviso n.º 5042/2019
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo incerto para preenchimento
de dois postos de trabalho — Carreira e categoria de assistente
operacional.
1 — Para os devidos efeitos se torna público que, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2
do artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, no n.º 1 do artigo 19.º
e na alínea a) do artigo 3.º, ambos da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
e após deliberação da Junta de Freguesia, datada 25 de janeiro de 2019,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, nos termos do
artigo 26.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público
em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
incerto, para preenchimento de dois postos de trabalho previstos e não
ocupados do mapa de pessoal da Freguesia de Juncal:
Carreira e categoria de Assistente Operacional — área funcional: manutenção/serviço nos espaços públicos/Operador de máquinas — 2 postos
de trabalho.
2 — Legislação aplicável: Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e seu
Anexo I (adiante designada por LTFP); Decreto-Lei n.º 209/2009, de
3 de setembro, e Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro (adiante designada por Portaria).
3 — Prazo de validade — O procedimento concursal é válido para
o recrutamento dos trabalhadores necessários ao preenchimento dos
postos de trabalho a ocupar e para as vagas que eventualmente venham
a verificar-se, de acordo com o disposto no artigo 40.º da Portaria.
4 — Caracterização do posto de trabalho em função da atribuição,
competência ou atividade:
Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis.
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico.
Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta
utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação
dos mesmos.
Limpeza e manutenção de espaços públicos, colaborar nos trabalhos
de montagem, desmontagem e conservação de equipamentos; auxiliar a execução de cargas e descargas; Realizar tarefas de arrumação
e distribuição e outras tarefas simples, não especificadas, de caráter
manual e exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos práticos; colaborar nas demais tarefas da Autarquia, quer sejam próprias,
quer sejam transferidas. Operar e manobrar máquinas e equipamentos.
4.1 — A descrição de funções em referência, não prejudica a atribuição aos trabalhadores de funções, não expressamente mencionadas,
que lhes sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais detenham
qualificação profissional adequada e que não impliquem desvalorização
profissional, nos termos do n. 1, artigo 81.º da LTFP.
4.2 — Local de trabalho — área da Freguesia de Juncal.
5 — Requisitos de Admissão — Podem candidatar-se indivíduos,
que cumulativamente até ao termo do prazo fixado para apresentação
das candidaturas satisfaçam, os requisitos gerais e específicos previstos no artigo 17.º e no n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, a seguir referidos:
5.1 — Requisitos Gerais:
a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
5.2 — Requisitos Específicos — Escolaridade obrigatória em função
da idade do candidato.
Ser titular de Certificado de Curso/ Formação Profissional de operadores e manobradores de máquinas (n.º 1 do artigo 32.º do Decreto-Lei
n.º 50/2005, de 25 de fevereiro) e carta de ligeiros.

