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 FREGUESIA DE PAIÃO

Aviso (extrato) n.º 1045/2021

Sumário: Lista unitária no âmbito do procedimento concursal para o preenchimento de 10 postos 
de trabalho nas carreiras e categorias de técnico superior, assistente técnico, assis-
tente operacional, respetivamente, na modalidade de relação jurídica de emprego 
público, por tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de 
regularização extraordinária de vínculos precários (PREVPAP).

Homologação da lista de ordenação final

Em cumprimento do n.º 6, do artigo 36.º, a Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público, que a lista unitária de ordenação final 
dos candidatos:

1 — Ao procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de um posto de tra-
balho de Técnico Superior — área de Línguas, da carreira geral/categoria de Técnico Superior, por 
tempo indeterminado, cujo aviso de abertura, com o n.º OE202001/0149, foi publicado no Diário 
da República n.º 109/2020, na 2.ª série, n.º 2, de 03/01/2020, homologada a 16/09/2020, foi efe-
tuada negociação do posicionamento remuneratório, nos termos do previsto da alínea a) do n.º 1 
do artigo 41.º da LGTFP, sucedida de celebração de contrato de trabalho em funções públicas, de 
acordo com a seguinte lista:

a) Negociada a 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 11, da Tabela Remuneratória 
Única, para a carreira geral e categoria de Técnico Superior, com início a 01 -11 -2020 para a traba-
lhadora Elizabete da Rocha Seguro.

2 — Ao procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de dois postos de traba-
lho de Assistente Técnico — área administrativa e atendimento ao público, da carreira geral/categoria 
de Assistente Técnico, por tempo indeterminado, cujo aviso de abertura, com o n.º OE202001/0150, 
foi publicado no Diário da República n.º 109/2020, na 2.ª série, n.º 2, de 03/01/2020, homologada 
a 16/09/2020, foi efetuada negociação do posicionamento remuneratório, nos termos do previsto 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 41.º da LGTFP, sucedida de celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas, de acordo com a seguinte lista:

a) Negociada a 1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5, da Tabela Remuneratória 
Única, para a carreira geral e categoria de Assistente Técnico, com início a 01 -11 -2020 para as 
trabalhadoras: Sandra Maria Jordão de Sousa Vaz e Sandra Isabel Simões Fernandes.

3 — Ao procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de um posto de 
trabalho de Assistente Operacional — área de manutenção, da carreira geral/categoria de Assis-
tente Operacional, por tempo indeterminado, cujo aviso de abertura, com o n.º OE202001/0151, 
foi publicado no Diário da República n.º 109/2020, na 2.ª série, n.º 2, de 03/01/2020, homologada 
a 16/09/2020, foi efetuada negociação do posicionamento remuneratório, nos termos do previsto 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 41.º da LGTFP, sucedida de celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas, de acordo com a seguinte lista:

a) Negociada a 5.ª posição remuneratória, nível remuneratório 5, da Tabela Remuneratória 
Única, para a carreira geral e categoria de Assistente Operacional, com início a 01 -11 -2020 para o 
trabalhador Rogério Paulo Pires Alves.

4 — Ao Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de cinco postos de 
trabalho de Assistente Operacional — área de cantoneiro e manutenção de espaços verdes, da 
carreira geral/categoria de Assistente Operacional, por tempo indeterminado, cujo aviso de abertura, 
com o n.º OE202001/0151, foi publicado no Diário da República n.º 109/2020, na 2.ª série, n.º 2, de 
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03/01/2020, homologada a 16/09/2020, foi efetuada negociação do posicionamento remuneratório, 
nos termos do previsto da alínea a) do n.º 1 do artigo 41.º da LGTFP, sucedida de celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas, de acordo com a seguinte lista:

a) Negociada a 4.ª posição remuneratória, nível remuneratório 4, da Tabela Remuneratória 
Única, para a carreira geral e categoria de Assistente Operacional, com início a 01 -11 -2020 para 
os trabalhadores: António Augusto Coutinho da Silva, José Manuel Godinho Sousa, Luís Pedro 
Marques Estevão Guardado, Donzília Marques Rascão e Maria Alice Neves dos Santos Silva

5 — Ao Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de um posto de 
trabalho de Assistente Operacional — área de limpeza, da carreira geral/categoria de Assistente 
Operacional, por tempo indeterminado, cujo aviso de abertura, com o n.º OE202001/0151, foi 
publicado no Diário da República n.º 109/2020, na 2.ª série, n.º 2, de 03/01/2020, homologada a 
16/09/2020, foi efetuada negociação do posicionamento remuneratório, nos termos do previsto 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 41.º da LGTFP, sucedida de celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas, de acordo com a seguinte lista:

a) Negociada a 4.ª posição remuneratória, nível remuneratório 4, da Tabela Remuneratória 
Única, para a carreira geral e categoria de Assistente Operacional, com início a 01 -11 -2020 para a 
trabalhadora Adelaide Jordão de Oliveira.

Os trabalhadores não ficam sujeitos a período experimental.

6 de janeiro de 2021. — O Presidente da Junta de Freguesia, João Paulo Gonçalves Pinto.
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