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Vogais Efetivos: Hernâni Aniceto Pereira, responsável pela Coorde-
nação de Águas e Saneamento, que substitui o Presidente do júri nas 
suas faltas e impedimentos, e Luís Manuel Silvestre Sousa, Encarregado 
Operacional;

Vogais Suplentes: Nuno Alberto Henriques Vinagre Rodrigues Santos, 
Técnico Superior, e Nuno Filipe Damião Batista, Técnico Superior.

4 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, João Duarte A. 
de Carvalho.

310757346 

 Aviso (extrato) n.º 10945/2017

Celebração de contratos de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado

Coordenação de Educação
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20/06, torno público que, na sequência de proce-
dimento concursal aberto pelo Aviso n.º 14507/2015, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 242, Parte H — Autarquias Locais, de 
11/dezembro/2015 — Ref.ª D, foi constituída Reserva de Recrutamento 
Interna tendo sido celebrados contratos de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado para exercício de funções na carreira/ categoria 
de Assistente Operacional (auxiliar ação educativa), na Coordenação 
de Educação com:

Ana Paula Marques Portela Ferreira, posicionado na 1.ª posição re-
muneratória e nível remuneratório 1 da respetiva tabela remuneratória 
única, para início de funções em 01/09/2017;

Sandrine Henriques Simões, posicionado na 1.ª posição remuneratória 
e nível remuneratório 1 da respetiva tabela remuneratória única, para 
início de funções em 01/09/2017.

Os trabalhadores iniciaram nessas datas períodos experimentais com 
a duração de 90 dias, com avaliação realizada por júri constituído para 
o efeito:

Presidente: Sara Margarida Santos Oliveira Ferreira, Coordenadora 
da Coordenação de Educação;

Vogais Efetivos: Carlos José Oliveira Ramos, Técnico Superior, que 
substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos, e Maria Helena 
Guimarães da Fonseca, Técnica Superior;

Vogais Suplentes: Carla Alexandre Rodrigues Henriques, Técnica 
Superior, e Teresa Paula Fernandes Clímaco, Técnica Superior.

6 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, João Duarte A. 
de Carvalho.

310761736 

 MUNICÍPIO DE MARVÃO

Aviso n.º 10946/2017
Eng. Vítor Manuel Martins Frutuoso, Presidente da Câmara Muni-

cipal de Marvão:
Torna público para os devidos efeitos, que nos termos do n.º 4 do 

artigo 46.º da Lei geral do trabalho em funções públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sequência do procedimento concursal 
comum na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo, para a carreira e categoria de assistente opera-
cional, nas funções nadador salvador, o trabalhador:

Nuno Miguel Maças Costa

No âmbito do referido processo concursal publicado no Diário da 
República 2.ª série n.º 72 de 11 de abril de 2017, foi avaliado e con-
cluído com sucesso o período experimental o respetivo trabalhador, 
com a classificação final de 13 valores com os efeitos do artigo 48.º 
do mesmo diploma.

30 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, Vítor Manuel 
Martins Frutuoso.

310750696 

 Aviso n.º 10947/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º e ar-

tigo 99.º -A da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torno público o despacho, 
que determinou a consolidação definitiva das mobilidades intercarreiras 
com os seguintes trabalhadores:

Ana Paula Cebolas Batista Barreta, integrada na carreira de técnica 
superior, correspondendo à posição 2 Nível 15;

Ana Lúcia Costa Carrilho, integrada na carreira de assistente técnico; 
correspondendo, à posição 2 Nível 7.

Elisabete Maria Cardoso Gonçalves, integrada na carreira de assistente 
técnico, correspondendo à posição 1 Nível 5;

Fernanda Maria Marques Garção Mateus, integrada na carreira de 
assistente técnico correspondendo à posição 1 Nível 5;

Este aviso produz efeitos a partir de 1 de setembro de 2017.
1 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Eng. Vítor Manuel 

Martins Frutuoso.
310750314 

 MUNICÍPIO DO MONTIJO

Aviso n.º 10948/2017

Nomeação de cargos de direção intermédia do 3.º grau
Para os devidos efeitos torna -se público que, por meu despacho de 

17 de agosto de 2017 e nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na versão atual, adaptada à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, e findo o procedimento concursal 
para provimento do cargo de direção intermédia do 3.º grau, Chefe da 
Unidade Municipal de Tecnologias e Sistemas de Informação, nomeei, 
em Comissão de Serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos de tempo, o mestre João Francisco da Silva Cardoso.

Considerando que o júri, cumprindo com o disposto no n.º 6 do 
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, elaborou proposta de nomeação do 
candidato selecionado, e que o mesmo reúne as condições exigidas para o 
desempenho do cargo a prover, uma vez que demonstra inequivocamente 
ser detentor de competência técnica, aptidão e experiência profissional 
no exercício de funções relevantes para o cargo, sendo também detentor 
de formação académica e profissional adequadas.

A presente nomeação produz efeitos a 17 de agosto de 2017.
Publica -se também notas relativas ao currículo académico e profis-

sional do nomeado.

Nota Curricular
Chefe da Unidade Municipal de Tecnologias e Sistemas de Infor-

mação
João Francisco da Silva Cardoso, licenciado em Geografia e Planea-

mento Regional pela Universidade Nova de Lisboa em 1997. Mestrado 
no Curso de Gestão do Território pela Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 2011.

Formação profissional a destacar: Seminário sobre Sistemas de Infor-
mação Geográfica, pela USIG — 1996; Conferência “A Utilização de 
Sistemas de Informação Geográfica”, pelo IFQ — 1998; Curso de Siste-
mas de Informação Geográfica, pelo IFQ — 1998; Conferência “Globali-
zação — Impacto nas Cidades”, pela CCDRLVT — 1999; Seminário “O 
Papel da Administração Pública no Sec. XXI”, pela CCDRLVT — 1999; 
Formação em Autodesk World 2, pela CCDRLVT — 1999; Curso de Ge-
omedia Pro, pela Intergraph — 1999; Participou, ao serviço da Autarquia 
em projeto distinguido no âmbito do Prémio da Qualidade do Distrito 
de Setúbal — Serviços Públicos 2000, promovido pela AMDS — 2000; 
Curso “Ferramenta CAD no Projeto”, pela AFPDM — 2001; Forma-
ção Pedagógica de Formadores, pela AFPDM — 2001; Seminário “A 
Tecnologia, os Parceiros e as Aplicações”, pela Intergraph — 2002; 
Curso de Geomedia Profissional 5.1, pela Intergraph — 2003; Curso 
“Conceção, Gestão e Avaliação de Projetos Socioeconómicos”, pela 
AFPDM — 2003; Ação de Formação sobre “Cartografia Digital”, 
Secretaria de Estado Administração Local — 2004; Curso Microsoft 
SQL/SERVER, CITEFORMA — 2004; Curso Programação Visual 
Basic. Net — CITEFORMA — 2004; Curso de Sistemas Informação 
Geográfica II — CITEFORMA — 2005; Participação no Fórum Se-
túbal Península Digital, pela Escola Superior de Ciências Empresa-
riais — 2005; Curso MIG — Metadados de Informação Geográfica, 
pelo IGP — 2006; Jornadas de Modernização Administrativa — Câmara 
Municipal de Águeda — 2008; Em 2008 participou em vários Cursos de 
Formação na Área da Gestão Qualidade (16); Ação de formação sobre 
“SIG — Sistemas de Informação Geográfica com Recurso a Software 
Livre”, pelo CEFA Palmela — 2008; Colóquio “Deteção Remota: Ob-
servação da Terra”, pela Sociedade de Geografia de Lisboa — 2008; 
Participação 2788 — Designing a high Avaialability Database Solutions 
Using Microsoft SQL Server 2005, pela Microsoft — 2009; II Jornadas 
Software aberto para Sistemas Informação Geográfica, pela OSGEO 
Portugal — 2009; Microsoft Official Course: 6232 — Implementing 
a Microsoft SQL Server 2008 Database, pela Microsoft — 2012; Par-
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ticipação nas V Jornadas Ibéricas de Infraestruturas de Dados espe-
ciais — JIIDE — 2014; Microsoft Official Course M10775 — Admi-
nistering Microsoft SQL Server 2012 Databases, pela Microsoft — 2015; 
Curso de “Modelo de Dados de Cadastro de Rede de Águas e Sa-
neamento”, pela Municípia, E. M., S. A. — 2015; Curso de Bases de 
Dados — PostgreSQL/PostGIS, pela Municípia, E. M., S. A. — 2015.

Experiência profissional a destacar: Chefe da Unidade Municipal 
de Tecnologias e Sistemas de Informação da Câmara Municipal de 
Montijo — em regime de substituição; Coordenação do Gabinete de 
Informação Geográfica; Coordenação do Gabinete de Informática; Co-
ordenação do Grupo de Trabalho para a Modernização Administrativa; 
Avaliador no âmbito do SIADAP; Desenvolve estudos e projetos no 
domínio do ordenamento do território e urbanismo; Integra o grupo de 
trabalho da Prevenção — Adoção de Medidas para Limpeza e Desmata-
ção de Terrenos; Integra o grupo de trabalho no âmbito do licenciamento 
zero e matérias conexas e complementares; Integra a equipa de Revisão 
do Plano Diretor Municipal.

28 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara, Nuno Miguel 
Caramujo Ribeiro Canta.

310750136 

 MUNICÍPIO DE MOURA

Aviso n.º 10949/2017
Para os efeitos previstos no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, faz -se público que foi concluído com sucesso o período expe-
rimental de vínculo, dos trabalhadores contratados na modalidade de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, Alfredo 
Manuel Lopes Valério e Amélia de Fátima Martins Fialho Branquinho Le-
bre, no dia 29 de agosto de 2017, respetivamente com 13,9 e 14,8 valores.

5 de setembro de 2017. — A Chefe da Divisão de Apoio ao Desen-
volvimento, Gestão Financeira e Recursos Humanos, Maria de Jesus 
Mendes.

310761477 

 MUNICÍPIO DE NISA

Edital n.º 720/2017

Classificação de bem imóvel como monumento
de interesse municipal

Francisco Batista de Sena Cardoso, Vice-Presidente da Câmara Muni-
cipal de Nisa, torna público que, em aditamento à deliberação n.º 47/2017 
tomada em reunião de Câmara de 15 de fevereiro de 2017, que deu ori-
gem ao Aviso n.º 5252/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 91, de 11 de maio de 2017, foi, por deliberação tomada em reunião 
de Câmara de 19 de julho de 2017, aprovada nos termos das disposições 
constantes na Lei n.º 107/2001, de 08 de setembro, articulada com a alí-
nea t) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do artigo 57.º 
do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, a classificação como 
monumento de interesse municipal, da Capela da Misericórdia de Arez.

Para conhecimento geral e para cumprimento das disposições cons-
tantes do artigo 32.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, se 
publica o presente edital.

24 de agosto de 2017. — O Vice -Presidente da Câmara, Francisco 
Batista de Sena Cardoso.

310749651 

 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso (extrato) n.º 10950/2017
Para os devidos efeitos, faz -se público que, por meu despacho de 17 de 

julho de 2017, foi renovada a nomeação em comissão de serviço por um pe-
ríodo de mais 3 anos, ao abrigo dos artigos 23.º e n.º 1 do artigo 24.º, da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada e adaptada à Administração Local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, para o lugar/cargo de direção inter-
média de 2.º grau, Chefe de Divisão Municipal de Ação Social, da trabalha-
dora Maria da Luz Sá Pinto com efeitos a partir de 19 de setembro de 2017.

31 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
Isidro Marques Figueiredo, Dr.

310751773 

 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Aviso n.º 10951/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, pelos meus despachos de 

28 de julho e 31 de agosto de 2017 respetivamente e, no uso da compe-
tência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com os artigos 280.º 
e 281.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foram concedidas 
as seguintes licenças sem remuneração: de 8 de setembro de 2017 a 7 
de setembro de 2018 ao assistente operacional Fernando José Afonso 
Gonçalves Elísio; de 1 de setembro de 2017 a 31 de julho de 2018 ao 
assistente técnico Sérgio Alexandre Pereira Mendes da Fonseca.

1 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Carlos 
Alexandrino Mendes.

310754202 

 MUNICÍPIO DE PAREDES

Aviso n.º 10952/2017
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 4.º, conciliado com o disposto no artigo 99.º -A da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que foi consolidada definiti-
vamente por meu despacho com efeitos à data de 5 de setembro de 2017, 
a mobilidade intercarreiras no mesmo órgão, na categoria de Técnico 
Superior (Área Assessoria e Tradução), do trabalhador Hernâni Manuel 
da Silva Gomes, com o vencimento ilíquido 1.201,48€ (mil duzentos 
e um euros e quarenta e oito cêntimos), correspondente à 2.ª posição 
remuneratória e ao nível remuneratório 15, da tabela remuneratória única 
dos trabalhadores que exercem funções públicas.

6 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Celso 
Manuel Gomes Ferreira, Dr.

310764263 

 Aviso n.º 10953/2017
Para os devidos e legais efeitos, em conformidade com a alínea c) do 

n.º 1 do artigo 49.º em conjugação com o artigo 46.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pelo anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho e do despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, 
datado de 8 de setembro de 2017, torna -se público que foi concluído 
com sucesso o período experimental na sequência da celebração do 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
na carreira e categoria de Técnico Superior (Área Solicitadoria), com 
Joaquim Vitorino Garcês Santos.

8 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Celso Manuel 
Gomes Ferreira, Dr.

310772299 

 Aviso n.º 10954/2017
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 4.º, conciliado com o disposto no artigo 99.º -A da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que foram consolidadas 
definitivamente, conforme o meu despacho de 8 de setembro de 2017 
e com efeitos aquela data, a mobilidade intercarreiras no mesmo ór-
gão, na categoria de Técnico Superior (área de Higiene e Segurança 
no Trabalho), com a trabalhadora Dália Maria Coelho Sousa, com o 
vencimento ilíquido 1.201,48€ (mil duzentos e um euros e quarenta 
e oito cêntimos), e na Categoria de Técnico Superior (área de Educa-
ção), com a trabalhadora Sandra Maria Cardoso Santos Sousa, com o 
vencimento ilíquido de 1.201,48€(mil duzentos e um euros e quarenta 
e oito cêntimos), correspondentes à 2.ª posição remuneratória e ao nível 
remuneratório 15, da tabela remuneratória única dos trabalhadores que 
exercem funções públicas.

11 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Celso 
Manuel Gomes Ferreira, Dr.

310778471 

 MUNICÍPIO DE POMBAL

Aviso n.º 10955/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014 de 20 de junho, foi homologada, por meu despacho de 
28 de agosto de 2017, a ata da proposta de avaliação final do período 


