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do posicionamento remuneratório, com efeitos a partir de 1 de agosto
de 2017, com a trabalhadora a seguir indicada:

FREGUESIA DE TAROUQUELA

Rute Maria de Sousa Alexandre Ricardo, na carreira e categoria de
assistente operacional, com a remuneração de 557,00€, correspondente
à 1.ª posição remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 1 da
tabela remuneratória única.

Aviso (extrato) n.º 11790/2017

1 de agosto de 2017. — O Presidente da União das Freguesias de
Santarém (Marvila), Santa Iria da Ribeira de Santarém, Santarém (São
Salvador) e Santarém (São Nicolau), Carlos António Marçal.
310803531

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL (SÃO JULIÃO,
NOSSA SENHORA DA ANUNCIADA E SANTA MARIA DA GRAÇA)

Juvenal Pereira Monteiro, Presidente da Junta de Freguesia de Tarouquela, torna público que o Regulamento de Inventário e Cadastro de Bens
da Freguesia de Tarouquela, foi aprovado em reunião da Junta de Freguesia
de 17 de junho de 2017 e pelo Órgão Deliberativo em Sessão Ordinária da
Assembleia de Freguesia de Tarouquela de 30 de junho 2017.
Os interessados poderão consultar o referido Regulamento na Sede da Junta
de Freguesia ou no sítio da Internet em www.tarouquela.freguesias.pt
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário da República.
14 de agosto de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia, Juvenal
Pereira Monteiro.
310798916

Aviso n.º 11788/2017
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica
de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo determinável para preenchimento de
seis postos de trabalho de assistente operacional — Homologação
da lista unitária de ordenação final dos candidatos.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, na redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, torna-se público que o Executivo da União das Freguesias de Setúbal,
por deliberação de 18 de setembro de 2017, homologou a lista unitária de
ordenação final dos candidatos relativa ao procedimento concursal comum
para constituição de relação jurídica de emprego público na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinável para
preenchimento de seis postos de trabalho de assistente operacional, aberto
pelo Aviso n.º 1752/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 32, de 14 de fevereiro. A lista unitária de ordenação final dos candidatos
homologada encontra-se afixada nas instalações da Sede e dos Polos de
S. Julião e de Nossa Sr.ª da Anunciada da União das Freguesias de Setúbal
e na página eletrónica da autarquia em http://www.uf-setubal.pt.
25 de setembro de 2017. — O Presidente da União das Freguesias de
Setúbal, Rui Manuel do Rosário Canas.
310803572

FREGUESIA DE SOUSELO
Aviso (extrato) n.º 11789/2017
José Manuel da Silva Mourisco, Presidente da Junta de Freguesia
de Souselo, torna público que o Regulamento de Inventário e Cadastro
de Bens da Freguesia de Souselo, foi aprovado em reunião da Junta de
Freguesia de 16 de junho de 2017 e pelo Órgão Deliberativo em Sessão
Ordinária da Assembleia de Freguesia de Souselo de 29 de junho 2017.
Os interessados poderão consultar o referido Regulamento na Sede da
Junta de Freguesia ou no sítio da Internet em wwwjf-souselo.pt
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário da República.
30 de junho de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia, José
Manuel da Silva Mourisco.
310801903

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ANGRA DO HEROÍSMO
Aviso n.º 11791/2017
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 foi consolidada definitivamente a mobilidade na categoria do assistente técnico Edmundo Adriano
Pereira Mancebo, por deliberação do Conselho de Administração de 3 de
abril de 2017, ficando vinculado ao mapa de pessoal destes Serviços Municipalizados e mantendo o posicionamento remuneratório anteriormente detido.
22 de setembro de 2017. — O Presidente do Conselho de Administração, José Gabriel do Álamo de Meneses.
310799718

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS
DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS
Declaração de Retificação n.º 671/2017
Torna-se público que se procede à retificação do aviso n.º 10978/2017
publicado na 2.ª série, parte H, do Diário da República, n.º 183 de
21.09.2017, pelo que, onde se lê:
«e no jornal “Público” de 2011.03.17.»
deve ler-se:
«e no jornal Público de 2017/03/17.»
Assim como, onde se lê:
«Entre abril de 2007 e dezembro de 2007, Chefe de Divisão de Equipamento Mecânico e Eletromecânico, em regime de substituição;»
deve ler-se:
«Entre abril de 2006 e dezembro de 2006, Chefe de Divisão de Equipamento Mecânico e Eletromecânico, em regime de substituição;»
21 de setembro de 2017. — A Diretora de Departamento Municipal
Administrativo e Financeiro, Helena Campos.
310799994

PARTE J1
TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Aviso n.º 11792/2017

prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação do presente aviso na
Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal de seleção para
recrutamento de cargo de direção intermédia de 1.º grau, Diretor do Departamento de Gestão e Controlo Financeiro, do Instituto da Segurança Social, I. P..
A indicação dos respetivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
republicada em anexo à Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, alterada pela Lei
n.º 128/2015, de 3 de setembro, faz-se público que, se encontra aberto, pelo

20 de setembro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
310798746

Instituto da Segurança Social, I. P.

