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no seu desenvolvimento, fazendo a menção “Com o apoio da Junta de
Freguesia de Vialonga” e ou respectivo logótipo.

Acto tornado público mediante publicação nos termos do artigo 37.º
e 38.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.

CAPÍTULO IV

27 de Abril de 2011. — A Presidente da Junta de Freguesia, Maria
da Conceição Silva Carreira.
304622243

Disposições finais e transitórias
Artigo 14.º
Omissões
Os casos omissos no presente Regulamento serão decididos por deliberação da Junta de Freguesia de Vialonga.
Artigo 15.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor dez dias após a sua publicação
nos termos legais.
5 de Maio de 2011. — O Presidente da Junta de Freguesia, José
António Alves Gomes.
204650942

FREGUESIA DE VILA MOREIRA
Aviso n.º 10691/2011
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º e 38.º, da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, torna-se público que esta Junta celebrou CTFP, por
tempo indeterminado com Joaquim Arsénio Rodrigues Silva, em 26 de
Abril de 2011, para a categoria de cantoneiro — 1.ª posição remuneratória, nível 1 da categoria de assistente operacional.

FREGUESIA DE VILA VELHA DE RÓDÃO
Aviso n.º 10692/2011
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1. do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal comum para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para ocupação de
2 postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional,
aberto pelo Aviso n.º 20740/2010, publicado no Diário da República
n.º 202, 2.ª Série, 18 de Outubro de 2010, foram celebrados os contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com os
seguintes trabalhadores:
António Manuel Trindade dos Santos, com início a 2 de Maio de 2011,
posição remuneratória 1, nível 1, vencimento de 485,00€;
Filipa Catarina Tavares de Almeida, com início a 2 de Maio de 2011,
posição remuneratória 1, nível 1, vencimento de 485,00€, e tendo como
júri do período experimental, que terá duração de 90 dias os seguintes
elementos:
Maria Adelaide Esteves Almeida Caçador, Fernando Carmona Ferreira
Pires e Ana Paula Marques Pequito Ribeiro
5 de Maio de 2011. — A Presidente da Junta, Maria Adelaide Esteves
Almeida Caçador.
304645759

PARTE J1
MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 10693/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz-se público que, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação
do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de selecção para recrutamento de cargo de direcção intermédia de 2.º grau, Director da Unidade de Prestações e Atendimento,
do Centro Distrital de Coimbra, do Instituto de Segurança Social, I. P.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.
29-04-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável pelo
pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204651655
Aviso n.º 10694/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz-se público que, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação
do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de selecção para recrutamento de cargo de direcção intermédia
de 2.º grau, Director da Unidade de Identificação, Qualificação e Contribuições, do Centro Distrital de Coimbra, do Instituto de Segurança
Social, I. P.

A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.
29-04-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável pelo
pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204651639
Aviso n.º 10695/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz-se público que, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação
do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de selecção para recrutamento de cargo de direcção intermédia de 2.º grau, Director da Unidade de Desenvolvimento Social,
do Centro Distrital de Coimbra, do Instituto de Segurança Social, I. P.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.
29-04-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável pelo
pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204651622
Aviso n.º 10696/2011
Referência Vila Real/DU/55/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz-se público que, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação
do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento

