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Em cumprimento do disposto na alÍnea b) do n.o I do ârtigo 37.. da L ei n.o 12_N2OOA, de 2T de
Fevetêiro, toma-se público que, na sequênciâ dos pÍocedimentos concursais, abenos atravês
do Aviso n.o 6674 /2010, pubticado no Diário dâ Repúbtica, 2â série, n.o 63, de 31 de t\,,tarço. foi
cêlebrado:

Contrâto de trabalho em funçôes públicâs, por tempo indeterminado na carreira e câtegoria cle
Assistente OpeÍacional (Concurso A), em 10 de Janeiro dê 20.11, com Hugo Miguel Barroso
Fernandes, a que coÍresponde ã .la posìçâo remuneratória da categoÍia e o nívei t Oa tabela
remuneratóriê única, com efeitos a padir de .10 de Janeiro de 20j 1.

Conkato de trabalho em funçóes públicas, por tempo indeterminado na carfêira e catêgorja de
Assistente Operacionâl (Concurso A), em.10 de Jâneiro dê 2011, com paulo Rui Teixeira
ÌVlendês, a que coraespondê a 1. posição remuneratória da categoria e o nlvel 1 dâ tabela
remuneratória únìca, com efeitos a partir de 1O de JaneiÍo de 20.1.1.

Contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indêtêrminado nê caÍeirê e categoria de
Assistente Operacional (Concurso B), em 3Í de Dezembfo de 20.10, com Jorge MjguelÌeixeÍa
Femândes, a que corresponde a 3a posição remlneratória da categoria e o-niu"ig ou t"b"l.
remuneratória única, com êfeitos a partir de 3j de Dezembro de 2010.

Contrato de trabãlho em funções públicas, por tempo indeterminado na caÍreira ê categoria de
Assistênte Operacional (Concurso C), em 11 de Janeiro dê 20i 1, com lúaria Emília de Almeida
Perêira de Mâtos, a que coresponde a 1â posição remune€tória da categorìa e o nível I dâ
tabela remuneratória única, com efeitos â partiÍ de j 1 de JaneiÍo de 20j 1.

Conhato de trabalho em funções públicâs, por tempo indeterminado na cârrcira e categoria de
Assistênte Operacionat (Concurso C), em t1 de Janeirc de 20.1.1, com EmÍlia conçatves
Barroso dê Figueiredo, a que corrcsponde a 1. posição remunêÉtória da cateoofiê e o ntvet 1
da tabelê remuneÉtómê única, com efeitos a paiir de 1.1 de Janetro de 2011

Conkato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado na cãrrei.a e categoria de
Assstentê Operacional (Concurso C), em 11 de Janeirc de 2011, com Maria Joaquina Têixeira
Pereira, a quê corresponde â 1â posição remuneratória da categoria e o nívei 1 da tabela
rcmunerató a única, com efeitos a partir de 11 de Janeiro de 2011.

Contrato de t|abalho em funçÕes públicas, por tempo indeterminado nê carreira e categoa,a de
Assistentê Operacional (Concu.so C), em 1l de Janeiro de 201.j, com Maria teresa dê
Andrade, a que corêsponde a .tâ posição pmunerâtória da categorla e o nÍvêl 1 da tabeta
remunerató a única, com efeitos a partia de j í de Jêneiro de 201í

Contrato de tÊbalho em funções públicas, por tempo indeterminado na carrei|a e categoria de
Assistente Operacional (Concurso C), em 1.1 de Janeiro de 20.j1, com Antónro.roaqutm
Gonçâlves Lourenço, a que cofesponde a 1a posição Íemuneratória da categoria e o nÍver í da
tabela remuneratória única, com efeitos a partir de 1j dê Janeiro de 2011
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Contrato de trabalho em íunçôes públicas, por tempo indeterminâdo na carreira e categona de
Assistente Operacional (Concurso D), em 31 de Dezembro dê 2010, com lüanue{ de Castro
TeixeiÍa, a que corresponde a 2a posÌção femuneratória da categoria e o nível 2 c,a tabela
remunerâtória única, com efeitos a partir dê 3j de Dezembro de 20.10.

Contrato de trabalho em funçôes públìcas, por tempo indetermÍnado na cârreira e categoía de
Assislente Operacional (Concurso D), em 31 de Dezembro de 20j0, com Joaquim Leite
Teixeira, a que corresponde a 2â posição femunerêtória da categoria e o nÍvel 2 da tabela
remuneratória única, com efeitos a paÉiÍ de 31 de Dezembrc de 2010.

Contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado na carrcira e câtegona de
Assistente Operâcional (Concurso E), em 31 dê Dezembro dê 2010, com Armando Ìúagalhães
Teixeira, a que corêsponde a 2. posição rcmuneÉtória dâ categoia e o nÍvel 2 dê tâbela
remunerató a únicã, com efeitos a partir de 31 de Dezembrc de 2010.

Conkato de tÍabâlho em Íunções públicas, por têmpo indetermìnado na carreira e categofla de
Assistente Operacional (Concu|so F), em .10 de Janeiro de 2011, com José Manuet porteta
Feftêira, a que corrcsponde a 1â posição remuneratória da catego a e o nível 1 da tabeta
remuneratória únicâ, com efeitos â partir de 1O de Janeiro de 20.1.1.

Conlrato de tfabalho em funçóes públicas, por iempo indeterminado nê carreirâ e categona oe
Assistênte Operacional (Concu.so c), em 10 dê Janearo de 2OÍ1, com Manuet Fêrnando
Gonçalves Ramalho, a que coÍÍesponde a 1a posição remunerató a da categoria e o nivel 1 da
tâbela remuneratória única, com efeitos a partir de 1O de Janêiro de 20í1.

Contrato de trabalho em funçôes públicês, por tempo indeterminado na carêira e categorja de
Assistente Operacional (Concurso G), em .10 de JaneiÍo de 20.1.j, com Jâime Fêríaz pereiÉ de
Queìrós, a que corresponde a 1â posição remuneratória da categoria e o nível 1 da tabela
remuneratóda única, com efeitos a partir de 1O dê Janeiro de 20.1.1.

Contrato de tÉbalho em funções públicas, poÍ têmpo indeterminado na câreira e cãtegoaa de
Assistente Operacìonel (Concurso c), em 10 de Janeirc de 201.1, com Mânuel Joaquim CorÍeia
Fernandes, a quê correspondê a 1. posição remunêÉtória da catego a e o nÍvel I da tabela
remuneratória única, com êfeitos a partir dê 1O de Janêiro de 20.1.1.

Conhato de trabalho em funçÕes públicas, por tempo indetermìnado nâ carreifa e categoÍia de
Assistente Operacional (ConcuÉo H), em 1O dê Janeiro de 201.1, com lúanuel Joaquim Atves
da Costa, a quê corresponde a 1d posição remuneratória da catêgoria e o nível .t oa tabeta
remuneratôria única, com êÍêitos a partir dê 1O de JaneÌro de 20.11.

Cont|ato de trabêlho em funções públicas, por tempo indetermìnado na carfêira e categoria dê
Assistente OpeÉcional (Concurso H), eÍi1 3.1 de Dezembro de 20.10, com Joet Coírêia
Fernandes, a que corresponde a 1a posição remuneratória da calegoria e o nível .1 da tabela
remuneratória única, com êfeitos a partir de 31 de Dezerrbro dê 20j0.

Contrato de trabalho em funções públjcas, pof tempo indeterminado na carreira e catêgona de
Assistente Operâcional (Concurso H), em 31 de Dezembro de 2010, com l\,lanuet Joaquim
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Tomás Ramos, a que coresponde a 1a posição remunêrâtóda da câtegoÍìa e o nível 1 da
tabela remuneratória única. com efeitos a oartìr dê 31 de Dezembro de 2010.

Contrato de trabalho em funções públicas, por Ìernpo indeterminado na carreira e catêgoria dê
Assistente Operacional (Concurso H), em 31 de Dezembro de 2010, com José conçalves dos
Santos, a que correspondê a 1á posição Íemuneratórìa da categoria e o nível 1 da tabela
Íemunerãtó a única, com efeitos a partir de 3'l de Dezembro de 2010.

Contrato de trabalho em funções públicas,
Assjstente Ope€cional (Concurso l), em
Oliveira, a que corresponde a'1d posição
reíuneÍatória unrca, com efeitos a oarttí dê

por tempo indeterminado na cãreirâ e categoria de
10 de Janeiro de 20'11, com Carlos l\4iguel Vilela
remunêratóÍia da categoria e o nÍvel 1 da tabela
'10 de Janeiro de 20'11.

Contrato de habalho em funções públicas, por têmpo indeterminado na carreifa e câtego a de
Assistente Operacìonal {Concurso J), em 31 de Dezembro de 2010, com Duade Nuno Pereira
Ribeiro, a quê correspondê a 4' posiçâo remunêrató a da categoria e o nível 4 da tabela
remunemtóÍia única, com efeitos a partir de 31 de Dezembro de 2010.

ContÍato de trabaìho em funções públicas, por tempo indetêrminado na caffeiÍa e categoriã de
Assistênte Operacional (Concurso K), em 31 de Dezembro de 2010, com António Francisco
Gonçalves dâ Silva, a que coÍíêsponde a 1â posição remuneEtória da categoíâ e o nível 1 da
têbelã remuneratória únìca, com efeitos a partir de 31 de Dezembro de 2010.

ContÉto de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminêdo na caÍrei|a e categoria de
Assìstente Operacional (Concurso K), em 31 de Dezêmbro de 2010, com Joêquim pereira
Portela, a que corresponde a 1a posição remuneEfória da categoda e o nível 1 da tabela
remuneÉtória única, com efeitos a partir dê 31 de Dezembao dê 2010.

Contrato de tíabâlho em funções públicas, por têmpo indeterminado na careira e categoria de
AssÌstentê Operacionâl (Concurso L), em 31 de Dezembro de 2010, com Saulda Costa SênÍa,
a que corfesponde a 2à posição remuneratórìê da categoria e o nível 2 da tabela Emuneratória
única, com êfeitos a partiÍ de 31 de Dezembro de 2010.

Contrato de trabalho em funções públicas, por têmpo indeterminado na carreira e categoria dê
Assistente OpeÍacional (Concurco M), em 31 de Dezêmbro de 2010, com José Luls Teixeira
Ìúateus, a quê corresponde a 1â posição remuneratória da catêgo a ê o nível 1 da tabela
remunerató a única, com efeitos a partir de 3.1 de Dezembro de 2010.

Cabeceiras de Bâsto, 1 de Mârço dê 2011
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