
REGUENG®S 

DE MONSARAZ 


AVISO 

Caducidade do Vinculo de Emprego Público 

Para efeitos do disposto na alínea d) n. º 1 do artigo 4. º da Lei n. º 35/2014, de 20 de junho, 

torna-se.· público que cessaram o vinculo de emprego público, por motivo de aposentação, os 

seguintes trabalhadores com contrato de trabalho em funções . públicas por tempo 

indeterminado: 

Francisca Maria Cunha Feijão Gato - integrada na carreira de Assistente Operacional na 

categoria de Assistente Operacional, posicionado na 6. ª posição remuneratória, nivel 6 da. ' 

Tabela Remuneratória Única, com efeitos a 01 /03/2021; 

Ilídio Natário Martins· - integrado na carreira de Assistente Operacional na categoria de 

Assistente Operacional, posicionado na 1O.ª posição remuneratória, nivel 1O da Tabela 

Remuneratória Única, com efeitos a 01 /06/2021 ;e, 

Luis Manuel Alves Soeiro - integrado na carreira de Assistente Operacional na categoria de 

Assistente Operacional, · posicionado · na 5. ª posição remuneratória, nivel 5 da Tabela 

Remuneratória Única, com efeitos a 01 /05/2021. 

Reguengos de Monsaraz, 21 de jul~o de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 

. José Gabriel Paixão Calixto 
' ' 
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