
Aviso: Caducidade do Vinculo de Emprego Público 

Aviso 

Caducidade do Vínculo de Emprego Público 

Para efeitos do disposto na alínea d) n.' 1 do artigo 4.' da Lei n.2 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que 

cessaram o vínculo de emprego público, por motivo de aposentação, os seguintes trabalhadores com contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado: 

José Bernardino Rosa Coelho - integrado na carreira de Assistente Operacional na categoria de Assistente 

Operacional, posicionado na 6.ª posição remuneratória, nível 6 da Tabela Remuneratória Única, com efeitos a 

01/11/2022; 

Manuel Joaquim Capucho Fernandes - integrado na carreira de Assistente Operacional na categoria de 

Assistente Operacional, posicionado na 6.ª posição remuneratória, nível 6 da Tabela Remuneratória Única, com 

efeitos a 01/12/2022; 

Maria da Graça Sardinha Lopes Fernandes - integrada na carreira de Assistente Operacional na categoria de 

Assistente Operacional, posicionada na 4.ª posição remuneratória, nível 4 da Tabela Remuneratória Única, com 

efeitos a 01/12/2022; e, 

Sabino Inácio Grilo Cecília - integrado na carreira de Assistente Técnico na categoria de Assistente Técnico, 

posicionado na 9.ª posição remuneratória, nível 15 da Tabela Remuneratória Única, com efeitos a 31/12/2022. 

Reguengos de Monsaraz, 16 de janeiro de 2023 

A Presid nte da Câmara Municipal 

~r----
Marta Prates 
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Resumo


O verificador encontrou problemas que podem impedir a acessibilidade completa ao documento.


		Necessita de verificação manual: 2

		Aprovado manualmente: 0

		Reprovado manualmente: 0

		Ignorado: 1

		Aprovado: 27

		Com falha: 2




Relatório detalhado


		Documento



		Nome da regra		Status		Descrição
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		Tabelas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Linhas		Aprovado		TR deve ser um filho de Table, THead, TBody ou TFoot
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