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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

ATA N.º 7 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  

---------- Ao primeiro dia do mês de junho do ano dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, no 

edifício da Freguesia, realizou-se uma reunião extraordinária da Junta de Freguesia de S. 

Teotónio, com a presença de todos os seus membros, o senhor, José Manuel dos Reis Guerreiro, 

e as senhoras, Telma Cristina Felizardo Guerreiro e Rute Isabel Loução Fino Duarte, 

respetivamente, Presidente, Secretária e Tesoureira, tendo como ordem de trabalhos os 

seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO --------------------------- 

-------------II - PERIODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------

------ Ponto 1 - Procedimento concursal – Celebração de contratos ------------------------------------ 

------- Ponto 2 – Procedimento concursal – Nomeação do júri para o para o período 

experimental --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------ABERTURA DA SESSÃO ------------------------------------------- 

-------- O Senhor presidente da Junta deu por aberta a sessão à hora marcada, iniciando o 

tratamento do assunto agendado para a presente sessão. ------------------------------------------------ 

--------------I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO --------------------------- 

-------- Por não se encontrar público presente, não houve qualquer intervenção. ------------------- 

--------------II - PERIODO DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------- 

-------- Ponto 1 - Procedimento concursal – Celebração de contratos:-----------------------------------

-------- Na sequência do procedimento concursal comum para ocupação de cinco postos de 

trabalho para a carreira e categoria de Assistente Operacional, publicitado no Aviso n.º 

13471/2016, Diário da República, 2.ª série, n.º 209, de 31 de outubro e após negociação do 

posicionamento remuneratório, foi deliberado proceder à celebração dos contratos de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado, com António Guerreiro Gonçalves, Fernando 

Álvaro Gonçalves, Jorge Manuel Inácio e Fernando José Oliveira, para a carreira e categoria de 

Assistente Operacional. Os contratos a celebrar terão início no dia 05 de junho de 2017, e com 

José Alberto  Silva Rema, terá início no dia 04 de julho de 2017. A remuneração a atribuir será 
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a correspondente à 1.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 1 da tabela 

remuneratória única, para a carreira e categoria de Assistente Operacional.------------------------- 

------- Ponto 2 – Procedimento concursal – Nomeação do júri para o para o período 

experimental:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Na sequência da deliberação do ponto anterior, os novos trabalhadores terão um 

período experimental de duração de 90 dias, de acordo com alínea a) do n.º 1 do artigo 49.º do 

anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. -------------------------------------------------------------------- 

Para os efeitos previstos nos artigos 45.º e 46.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o 

júri do período experimental terá a seguinte composição: ----------------------------------------------- 

Presidente: Cláudia Sofia da Silva Marques; Técnica Superior da Freguesia de S. Teotónio.---

1.º Vogal Efetivo: Maria José Oliveira dos Reis; Assistente Técnica da Freguesia de S.Teotónio.- 

2.º Vogal Efetivo: António José Martins; Encarregado Operacional da Freguesia de S.Teotónio 

1.º Vogal Suplente: Manuel Alberto Vieira de Jesus; Assistente Operacional da Freguesia de 

S.Teotónio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.º Vogal Suplente: Maria Júlia Figueirinha Marreiros de Jesus; Assistente Técnica da Freguesia 

de S.Teotónio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO -------------------------------------- 

------- Tratados os assuntos, o senhor Presidente deu por encerrada a sessão quando eram 

dezanove horas, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos membros 

presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente, 

 

 

____________________________________________ 

A Secretária,  

 

____________________________________________ 

                                                                       A Tesoureira, 

 


