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Em cumprimento do disposto na alÍnea b) do n.o 1 do artigo 37." da L ei n.o 12_N2OAA, de 27 deFevereiro, tornê-se público que, nã sequência dos proceàimêntos concu|sais, abenos através
do Aviso n.o 721212010, publicado no Diário da Repúbtica, 2a série, n.o 69, de 9 oe Abr,t, foicelebrado:

Contrato de trabalho em funções públicâs, por têmpo indeterminado na cârreira e categorja de
Jé:niT. 

S:ryri9l - área de Direito (Concurso A), em 9 de Dezembro de 2OjO, com Tefesa
Luísa Rjo Tinto Vidìnha pâcheco, a que co[esponde a 2â posição remuneratóíia da caregona eo n lvel 15 da tabelâ remuneratória únìca, com efeitos a partk de 9 de Dezembro de 2010

Contrato-de tfabalho em funçõês públicas, por tempo indeterminado na caneira e categoria deÌécnico Superior - áreê de Economia (Concurso B), em 6 de Dezêmbro dê 2OiO, com MárciaAndreia Rodriguês Fonseca e BêÍos, a quê corrêsponde a 2â posição remuneratória dâcatêgoria ê o nÍvel '15 da tâbela GmunêÍatória única, com efeitos a padiÍ de 6 de Dêzembro de2010.

Contíâto de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado na carrêiía e câtegoriâ deTécnico supêior - área de História (concuÍso c), em 'ro de Janeiro de 2011, com FranciscoJosé Barreto Freitas, a que conesponde a 2. posiçáo remuneratória da câtegorà e o nivel 15da tabela remuneratória única, com êÍeitos a partir de iO de Janeiro de 201Í.

Contrâto dê trabalho em funçôes públicês, por tempo indeterminado na carreiÉ e categona deTécnico^Superior - área de Filosofìa (Concurso D), em .10 de Janeiro de 20.11, c;m Maria deFátirÍa Gonçalves dê [4agâlhães Caryalho, a que coffesponde a 2. posição Íemuneratória dacategoria e o nÍvel 15 da tabela remuneratóriâ única, com efeitos a parti;dê iO dê Janetro de2011.

Contrato-de trabalho em funçõês públicas, por tempo indetêrminado na caffeirê e caÌêgona dêÌ.écnico slrperior - árêa de psicorogia (concurso E), em 10 de Janeiro de 20ri, com catâ nalvlicaelê.Magalhães Alves Rêmos, a que corresponde a 2. posição remuneratória da caregoflae o nÍvel 15 da tabela remuneratóda única, com eÍeitos a partir de 10 de Janeiro de 201.1.

Contrato-de kabalho em funçóes públicas, por tempo indeterminado na carreira e câtegona deTécnico. Supeíór - érea de Sociologrê (Concurso F), em i O de JanêÌrc de 2011, com l\,,la a deFaflma Mantns Vtteta, ê que corÍesponde a 2â posição remunerãtória da categoria e o ntvet tsda tabela rêmunêratória única, com efeitos a par0r de t0 de Janeiro de 2Oj j.

Contratode trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado na carreira e categona deTécnico SupêrioÍ - áreâ de infra-eshutuaâs de abastecimento de águâ e de águas residuaisdomésticas (Concurso c), em 10 de JiÀneiro de 201.1, com .lÃe pedro 
-Silva 

tuirandaF€mandes, a que corresponde a 2" posiçá; remuneratória da categoria e o níver 1b da taberarêmuneratória única, com efêitos a paÍtir de 1O de Janêìro dê 2011.

Cabeceiras de Basto, 1 de Março de 20.11

OP nte da câmara,
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