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Berta Maria dos Reis Rebelo Amaral, Carmen Yudith Fernandes Sér-
gio, Eliana de Castro Teixeira, Emília Vaz de Carvalho, Filomena Elsa 
Gonçalves, Ilidia Sofia Neves Caçador, Isabel Maria Polónio Pereira, 
Karely Margarita Lorenzo da Costa, Lucília Maria Santos Pereira, Maria 
Filomena Costa Bonito Oliveira, Maria Licínia Santos, Mónica Marga-
rida Rodrigues Carrasqueira, Paula Belmira Ferreira Evangelista Céu, 
Sandra Maria Magalhães Teixeira, Sara Filipa Aguiar Lapa Soares, 
Sónia Mafalda Lameiro Ramos, Susana Soares Peixoto Figueiredo 
Cravo, Vera Catarina Silva Lavrador e Helena Sofia Guilhoto Paiva, 
na carreira/categoria de Assistente Operacional — 1.ª posição, nível 
remuneratório 1, a que corresponde o valor de 557,00€.

24 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Ribau Es-
teves, eng.º

310874804 

 MUNICÍPIO DE CORUCHE

Aviso (extrato) n.º 13547/2017
Célia Maria Arsénio Barroso da Cruz Ramalho, Vereadora da Câmara 

Municipal de Coruche, com competência delegada, em conformidade 
com a alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
torna público que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com André Manuel Santos da Silva, em 22 
de setembro de 2017, na categoria e carreira de Assistente Operacional, 
na 1.ª posição remuneratória e nível 1 da tabela remuneratória única, 
a que corresponde a remuneração base de 557,00 €, com início em 25 
de setembro de 2017, na sequência do procedimento concursal, cujo 
aviso de abertura foi publicado na 2.ª série do D. R. n.º 223, de 21 de 
novembro de 2016 (posto de trabalho, DOE-13).

20 de outubro de 2017. — A Vereadora, Dr.ª Célia Maria Arsénio 
Barroso da Cruz Ramalho.

310907066 

 MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE

Aviso n.º 13548/2017
Para os devidos efeitos, torna -se publico que por meu despacho de 

16 de outubro de 2017, e no uso da competência que me é conferida 
pelo n.º 3 do artigo 57.º e n.º 4 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, 
nomeei, Vice -Presidente e Vereador a Tempo Inteiro, o Eng.º Paulo Jorge 
Alcobia das Neves, com efeitos a 16 de outubro de 2017.

19 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Jacinto Ma-
nuel Lopes Cristas Flores.

310865887 

 Aviso n.º 13549/2017
Para os devidos efeitos, torna -se público que por deliberação da Câ-

mara Municipal de 18 de outubro de 2017, e de acordo com o disposto 
no n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, foi nomeado, Ve-
reador a Tempo Inteiro, o Dr. Hélio Duarte da Silva Ferreira Antunes, 
com efeitos a 18 de outubro de 2017.

19 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Jacinto Ma-
nuel Lopes Cristas Flores.

310864825 

 MUNICÍPIO DO MONTIJO

Aviso (extrato) n.º 13550/2017
Para os devidos efeitos e no uso das competências que me são confe-

ridas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na versão atual, se torna público que por meu despacho 
datado de 30 de junho de 2017, determinei a não renovação da comis-
são de serviço da Mestre Filomena Maria Coelho Serrazina, no cargo 
de Chefe da Divisão de Cultura, Biblioteca, Juventude e Desporto, a 
requerimento da própria, a partir de 1 de setembro de 2017.

5 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Nuno Ribeiro 
Canta.

310834896 

 Aviso (extrato) n.º 13551/2017
Nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, no n.º 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na versão atual e no uso das competências que me são 
conferidas pelo artigo 23.º da Lei n.º 49/2012, de 23 de outubro, na versão 
atual e na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na redação atual, torna -se público que por meu despacho 
de 01 de setembro de 2017, foi nomeado, em regime de substituição, 
nos termos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, na 
versão atual e no artigo 19.º, n.º 1, alínea b) da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, também na versão atual, o licenciado João Manuel Santos 
Nunes, no cargo de chefe da Divisão de Cultura, Biblioteca, Juventude 
e Desporto (cargo de direção intermédia de 2.º Grau), a partir de 01 de 
setembro de 2017, data da vacatura do lugar. O nomeado preenche os 
requisitos legais e possui a necessária experiência e aptidão técnica para 
o exercício das funções inerentes ao cargo em apreço, conforme nota 
curricular académica e profissional que se anexa:

Nota do currículo académico e profissional
João Manuel Santos Nunes, licenciado em Direito pela Universidade 

Internacional — 2001

Nota do currículo profissional
De 1982 a 1992 — Técnico Desportivo na Câmara Municipal de 

Montijo
De 1992 a 1995 — Oficial de Informações — Operacional de Recru-

tamento e Gestão de Humint em Contra Terrorismo
De 2006 a 2008 — Diretor Regional do Serviço de Informações de 

Segurança em Faro
2009 — Coordenação da área Operacional de Contra -Terrorismo
Desde 2016 — A exercer funções como Técnico Superior na Câmara 

Municipal de Montijo
25 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Nuno Ribeiro 

Canta.
310835551 

 Aviso n.º 13552/2017
José Ávila Rocha, Assistente Operacional na Câmara Municipal de 

Montijo, a exercer funções na DCBJD, com última residência conhecida 
na Rua da Bempostinha, n.º 17 — 1.º E — 1150 -065 Lisboa, fica desta 
forma notificado, de que se encontra pendente nesta Câmara Municipal 
o processo disciplinar n.º 001/08/17 contra si instaurado, no âmbito do 
qual lhe foi deduzido despacho de acusação, sendo -lhe concedido o prazo 
de 30 dias, a contar da data da publicação deste aviso, para, querendo, 
apresentar a sua defesa escrita, nos termos previstos no artigo 214.º, n.º 2 
e n.º 3 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

3 de outubro de 2017. — O Instrutor, João Manuel dos Santos Nunes.
310835162 

 MUNICÍPIO DE OEIRAS
Aviso n.º 13553/2017

Cessação de dois procedimentos concursais, na carreira
de Assistente Operacional

e categoria de Encarregado Geral Operacional
Nos termos do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 

de janeiro, torna-se público que, por autorização da Câmara Municipal 
conferida através de deliberação n.º 556/2017, do dia 26 de julho de 2017, 
cessam dois procedimentos concursais, publicados no Aviso 10790/2016, 
com vista à constituição de reservas de recrutamento em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
para a carreira de Assistente Operacional na categoria de Encarregado 
Geral Operacional na área de Espaços Verdes — Referência A e para a 
carreira de Assistente Operacional na categoria de Encarregado Geral 
Operacional na área de Limpeza Urbana — Referência B, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º166, a 30 de agosto de 2016, com 
fundamento na inutilidade superveniente dos mesmos.

12 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara de Oeiras, Paulo 
Vistas.

310843984 

 Aviso n.º 13554/2017

Conclusão com sucesso de período experimental
No uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e nos ter-


