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ou obtiver uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou 
fases, não lhe sendo aplicado o método ou fase seguinte, nos termos do 
n.º 13 do artigo 18.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as 
alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

22 — A ordenação final dos candidatos resulta da aplicação da se-
guinte fórmula e é expressa numa escala de 0 a 20 valores:

OF = (45 PC+ 25 AP + 30 EPS)/100 ou
OF = (40 AC + 30 EAC + 30 EPS)/100;

23 — Composição do júri:
Presidente do Júri — Ana Filipa Simões Grade dos Santos Pífaro 

Dinis, Vice -Presidente da Câmara Municipal;
1.º Vogal efetivo — Paulo Jorge Batalha Lopes Azevedo, Diretor do 

Departamento de Infraestruturas e Serviços Urbanos, que substituirá a 
presidente do júri nas suas faltas e impedimentos;

2.ª Vogal efetiva — Maria de Fátima Correia Martins Campos Rodri-
gues, Chefe da Divisão de Acessibilidades Viárias e Gestão de Frotas, 
em regime de substituição;

1.º Vogal suplente — Suzana Isabel Piteira Gomes, Técnica Supe-
rior;

2.º Vogal suplente — Álvaro Manuel Estevão Martins, Encarregado 
Operacional.

24 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, a ata do júri onde constam os parâme-
tros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de 
seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final 
do método, serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

25 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público das instalações do Município de 
Albufeira e disponibilizada na sua página eletrónica.

26 — Os candidatos aprovados em cada método de seleção são con-
vocados para a realização do método seguinte, por ofício registado.

27 — Os candidatos excluídos são notificados para a realização da 
audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo, pela forma indicada no número anterior.

28 — Em situações de igualdade de valoração serão observados os 
critérios de ordenação preferencial estipulados no artigo 35.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação em vigor, em caso de 
subsistir igualdade de valoração efetuar -se -á o desempate nos termos 
dos critérios definidos pelo júri do procedimento, nomeadamente o 
candidato do serviço ou organismo interessado e candidato que resida 
no concelho.

29 — A lista de ordenação final, após homologação será afixada 
em local visível e público das instalações do Município de Albufeira 
e disponibilizada na sua página eletrónica, sendo ainda publicado um 
aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a sua 
publicitação.

30 — O recrutamento efetua -se pela ordem decrescente da ordenação 
final dos candidatos colocados em regime de valorização profissional, 
seguidos pelos candidatos com relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado previamente estabelecida, e esgotados estes, dos 
restantes candidatos.

31 — O posicionamento remuneratório dos trabalhadores recrutados 
numa das posições remuneratórias será objeto de negociação, ime-
diatamente após o termo do procedimento concursal, nos termos do 
artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, observando o disposto 
no artigo 42.º, da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, por força do 
disposto no n.º 1, do artigo 20.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, 
sendo a posição remuneratória de referência: posição 1, nível remunera-
tório 1, correspondente à Remuneração Mínima Garantida, que equivale 
a € 580,00 mensais.

32 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

33 — Quotas de Emprego
a) De acordo com o artigo n.º 3 do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de 

fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal;

b) Os candidatos devem declarar no requerimento de admissão, sob 
compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de 
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no processo 
de seleção, nos termos do diploma supramencionado.

34 — Prazo de validade — o concurso é válido para o preenchimento 
do posto de trabalho a concurso, e para os efeitos do previsto no n.º 2 
do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

Por delegação de poderes do Sr. Presidente da Câmara, despacho 
de 7/03/2018.

23 de outubro de 2018. — A Vice -Presidente, Ana Pífaro.
311757153 

 MUNICÍPIO DA AMADORA

Aviso n.º 16042/2018

Procedimento concursal comum para contratação em funções 
públicas por tempo indeterminado, com vista à ocupação de um 
posto de trabalho do mapa de pessoal, na carreira de Assistente 
Operacional (na área de preparação, manutenção e exumação 
de sepulturas) (M/F).
Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida 

pelo Despacho n.º 38/P/2017 de 07.11.2017 e para os devidos efeitos, 
torna -se público que, nos termos da legislação em vigor e após aprovação 
em reunião de Câmara Municipal datada de 25.07.18, foi autorizado 
por despacho da Presidente, datado de 02.08.18, a abertura do presente 
procedimento concursal, com vista a ocupação de um posto de trabalho 
do mapa de pessoal, na carreira de Assistente Operacional (na área de 
preparação, manutenção e exumação de sepulturas).

1 — Consultas prévias:
1.1 — Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22.01 (doravante designada “Portaria”), declara -se 
não estarem constituídas reservas de recrutamento no Município da 
Amadora para Assistente Operacional (na área de preparação, manu-
tenção e exumação de sepulturas).

1.2 — Consultado o INA, ao abrigo do artigo 4.º da “Portaria” foi 
a Autarquia informada da “inexistência, em reserva de recrutamento, 
de qualquer candidato com o perfil adequado”, comunicação datada 
de 23.07.18.

1.3 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente ho-
mologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 
15.07.2014, “As autarquias locais não têm de consultar a Direção -Geral 
da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito 
do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação 
de requalificação, ficando dispensada desta formalidade de consulta até 
que venha a constituir a EGRA junto de entidade intermunicipal”.

1.4 — Nos termos do n.º 5 do artigo 30.º da Lei Geral de trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), anexa à Lei n.º 35/2014, de 20.06, e em 
resultado de parecer favorável da deliberação da Câmara Municipal, o 
recrutamento é aberto a trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, trabalhadores com vínculo de emprego 
público a termo ou sem vínculo de emprego público.

2 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3.02, é garantida a 
reserva de quotas de emprego para pessoas com deficiência com um 
grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60 %, sem prejuízo 
do respeito pelos critérios de prioridade de recrutamento legalmente 
previstos.

3 — Constituição do júri:
Presidente: Cristina Maria Bordalo Pinto Pereira, Chefe da Divisão 

de Serviços Urbanos;
1.ª vogal efetiva: Técnica Superior, Ana Rita Lopes Pardal, que subs-

tituirá a Presidente nas suas faltas e impedimentos;
2.º vogal efetivo: Encarregado Operacional, João António Mendes 

Moreira;
1.º vogal suplente: Encarregado Geral Operacional, Paulo Jorge Pe-

reira Alves;
2.º vogal suplente: Assistente Operacional, António Horta.

4 — Conteúdo funcional:
4.1 — Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecâ-

nico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de 
complexidade variáveis; Execução de tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo com-
portar esforço físico; Responsabilidade pelos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à 
manutenção e reparação dos mesmos — Funções com Grau de comple-
xidade funcional 1 (constante do anexo referido no n.º 2, do artigo 88.º, 
da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas — LTFP — aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20/6), no âmbito da preparação, manutenção e 
exumação de sepulturas (funções de coveiro).
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4.2 — Funções específicas na área da preparação, manutenção e 
exumação de sepulturas:

Realização de inumações, exumações, trasladações, e tarefas aces-
sórias, preparação de sepulturas, limpeza e manutenção do espaço do 
cemitério.

4.3 — A descrição das funções não prejudica, nos termos do n.º 1 
do artigo 81.º da LTFP, a atribuição aos trabalhadores de funções que 
lhes sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador 
detenha a qualificação profissional adequada e que não impliquem 
desvalorização profissional.

5 — Prazo de validade: dezoito meses contados da data de homolo-
gação da lista unitária de ordenação final, nos termos do disposto no 
artigo 40.º, da “Portaria”.

6 — Habilitação académica: escolaridade obrigatória de acordo com 
a idade dos candidatos.

6.1 — Não é permitida a substituição da habilitação académica exigida 
por formação ou experiência profissional.

6.2 — Os candidatos possuidores de habilitações literárias obtidas em 
país estrangeiro deverão apresentar, em simultâneo com o documento 
comprovativo das suas habilitações, o correspondente documento de 
reconhecimento de habilitações estrangeiras previsto pela legislação 
portuguesa aplicável.

7 — Local de trabalho: Departamento de Ambiente e Serviços Urba-
nos/Divisão de Serviços Urbanos/Cemitério Municipal.

8 — Remuneração: Nos termos do artigo 38.º, da LTFP, e do n.º 3, do 
artigo 19.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, a posição remune-
ratória de referência para o presente procedimento concursal/contrato é a 
1.ª, a que corresponde o nível remuneratório 2, da categoria de Assistente 
Operacional, da carreira de Assistente Operacional, prevista na tabela 
remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de 
dezembro, sendo a remuneração (a propor no âmbito da negociação) 
de 580€ (quinhentos e oitenta euros), respeitando -se as regras previstas 
na legislação, no Orçamento de Estado para 2018 e no Decreto -Lei 
n.º 156/17 de 28 de dezembro.

9 — Requisitos legais de admissão:
9.1 — Podem candidatar -se todos os indivíduos que satisfaçam, cumu-

lativamente, até ao termo do prazo de entrega da candidatura, fixado no 
presente aviso, os seguintes requisitos gerais (sob pena de exclusão):

a) Terem nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela 
Constituição, convenção internacional ou lei especial;

b) Terem 18 anos de idade completos;
c) Não estarem inibidos do exercício de funções públicas ou interditos 

para o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Possuírem a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício das funções;
e) Terem cumprido as leis de vacinação obrigatória;
f) Possuírem a habilitação académica exigida no n.º 6 do presente 

aviso.

9.2 — Não serão admitidos os candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em situação de mobilidade, ocupem postos de trabalho, 
previstos no mapa de pessoal deste órgão, idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento.

10 — Apresentação das candidaturas:
10.1 — Prazo: O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 

(dez) dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso no 
Diário da República.

10.2 — Forma: não serão aceites candidaturas em suporte eletró-
nico. As candidaturas serão formalizadas obrigatoriamente, sob pena 
de exclusão, através de requerimento modelo tipo, para o efeito, ao 
dispor no Serviço de Atendimento da Câmara Municipal da Amadora 
(Av. Movimento das Forças Armadas, 1 — Mina) e no site www.cm-
-amadora.pt (Município/Recrutamento) sendo entregues pessoalmente 
no citado Serviço ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de 
receção, para a Câmara Municipal da Amadora — D.G.R.H. — Av. Mo-
vimento das Forças Armadas, 1 — Mina de Água — 2700 -595 Amadora. 
Se assim o entenderem, os candidatos poderão indicar outros elementos 
que considerem relevantes para a apreciação do seu mérito, ou se cons-
tituírem motivo de preferência legal, devidamente comprovados.

10.3 — Do requerimento de candidatura deverá constar, claramente, 
a referência do procedimento a que se candidata e o mesmo deverá ser 
acompanhado da seguinte documentação:

a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos previstos 
nas alíneas a), b) e f), do n.º 9.1 (sob pena de exclusão) do presente 
aviso de abertura, através de fotocópias do documento de identificação 
válido (bilhete de identidade ou cartão do cidadão com declaração de 
autorização de utilização para efeitos do presente procedimento) e do 
certificado de habilitações.

b) Os candidatos portadores de deficiência (incapacidade permanente 
igual ou superior a 60 %) e abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 29/2001, de 
3.02, devem declarar no requerimento de candidatura o respetivo grau de 
incapacidade e tipo de deficiência, e apresentar documento comprovativo 
da mesma. Devem mencionar, ainda, todos os elementos necessários ao 
cumprimento da adequação dos processos de seleção, nas suas diferentes 
vertentes, às capacidades de comunicação/expressão.

c) Os candidatos vinculados à função pública deverão anexar declara-
ção atualizada emitida pelo serviço público a que o candidato se encontra 
vinculado, da qual conste o vínculo à função pública, a carreira/categoria 
que possui, a antiguidade na carreira/categoria ou tempo de exercício 
da função, a avaliação de desempenho do último ano, a posição remu-
neratória detida aquando da apresentação da candidatura e a descrição 
das funções atualmente exercidas.

d) Exclusivamente para os candidatos previstos no n.º 11.1 do pre-
sente aviso de abertura: Currículo profissional detalhado e devidamente 
datado e assinado, do qual deve constar, designadamente, as habilitações 
literárias e/ou profissionais, as funções desempenhadas, bem como as 
atualmente exercidas, com indicação dos respetivos períodos de duração, 
e atividades relevantes, assim como, a formação profissional detida com 
indicação das ações de formação finalizadas (cursos e seminários) indi-
cando a respetiva duração, datas de realização e entidades promotoras, 
juntando comprovativos da formação e da experiência profissionais, 
sob pena de não serem considerados.

10.4 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação dos documentos 
comprovativos das suas declarações, bem como a exibição dos originais 
dos documentos apresentados. As falsas declarações serão punidas nos 
termos da lei.

10.5 — A falta de apresentação dos documentos exigidos no presente 
aviso determina a exclusão do candidato, quando a falta desses docu-
mentos impossibilite a admissão ou avaliação do mesmo, nos termos 
do n.º 9, do artigo 28.º, da “Portaria”.

11 — No uso da faculdade conferida pelo n.º 5, do artigo 36.º, da 
LTFP, e pelo n.º 2, do artigo 6.º e artigo 7.º, da “Portaria”, serão aplicados 
os seguintes métodos de seleção:

11.1 — No recrutamento de candidatos que estejam a cumprir ou a 
executar a atribuição, competência ou atividade caraterizadoras do posto 
de trabalho em causa, bem como no recrutamento de candidato em situa-
ção de requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado 
aquela atribuição, competência ou atividade, os métodos de seleção a 
aplicar são os seguintes (exceto se os candidatos declararam por escrito 
não quererem estes métodos, situação em que serão aplicados métodos 
previstos para os restantes candidatos):

11.1.1 — Avaliação curricular (A.C.): visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida.

11.1.2 — Entrevista profissional de seleção (E. P.S.): visa avaliar, 
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

11.2 — Nos restantes casos e aos excecionados no n.º anterior, os 
métodos de seleção a utilizar no recrutamento são os seguintes:

11.2.1 — Provas de conhecimentos (P.C.): visam avaliar os conhe-
cimentos académicos, profissionais e as competências técnicas dos 
candidatos necessárias ao exercício da função.

11.2.1.1 — A prova de conhecimentos será de carácter prático e terá 
a duração de trinta minutos, sendo classificada numa escala de 0 a 
20 valores de acordo com o seguinte programa: Abertura de sepulturas 
(A), abaulamento de sepulturas (B), lavagem de ossadas (C).

11.2.1.2 — A classificação das provas de conhecimentos será efe-
tuada de acordo com os fatores de apreciação, constantes na Ata de 
Reunião Prévia, numa escala de 0 a 20 valores de acordo com a seguinte 
formula:

PC = (A × 2) + B + (C × 2)
5

11.2.2 — Entrevista profissional de seleção (E. P.S.): visa avaliar, 
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

11.2.3 — Exame médico: visa avaliar as condições de saúde física e 
psíquica dos candidatos exigidas para o exercício da função.

11.3 — Sistema de classificação final:
11.3.1 — Para os candidatos que cumulativamente, sejam titulares 

da categoria e se encontrem ou, tratando -se de candidatos colocados 
em situação de mobilidade especial, se tenham por último encontrado, 
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a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade carac-
terizadoras do posto de trabalho para cuja ocupação o presente proce-
dimento é publicado:

C.F. = (A.C. × 0,7) + (E.P.S. × 0,3)

Exame médico: Apto/não apto
11.3.2 — Para os demais candidatos:

C.F. = (P.C. × 0,7) + (E.P.S. × 0,3)

Exame médico: Apto/não apto
11.3.3 — Sendo para ambos:
C.F. = Classificação Final
A.C. = Avaliação Curricular
P.C. = Provas de Conhecimentos
E.P.S. = Entrevista Profissional de Seleção

11.4 — Os critérios de apreciação e de ponderação da A.C. e da E.P.S., 
bem como o sistema de classificação final, incluindo a grelha classifica-
tiva, o sistema de valoração final do método e respetiva fórmula classi-
ficativas constam da ata de reunião do júri do procedimento concursal, 
sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

11.5 — Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, considerando-
-se excluído o candidato que não compareça à realização de um método 
de seleção ou que obtenha uma valoração inferior a 9,5 valores num dos 
métodos de seleção, não lhe sendo aplicado o método seguinte.

11.6 — Nos termos do artigo 8.º, da “Portaria” e em razão da urgência 
do procedimento, ou caso o n.º de candidatos seja igual ou superior a 100, 
poderá ocorrer a utilização faseada dos métodos de seleção, aplicando -se 
o segundo método de seleção apenas a parte dos candidatos aprovados 
no método anterior, a convocar por tranches sucessivas de candidatos, 
por ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal 
até à satisfação das necessidades do serviço.

11.7 — A lista de ordenação final dos candidatos é unitária, ainda 
que, no mesmo procedimento, lhes tenham sido aplicados diferentes 
métodos de seleção (artigos 33.º e 34.º da “Portaria”).

12 — A ordenação dos candidatos que se encontrem em igualdade de 
valoração e em situação não configurada pela lei como preferencial será 
efetuada nos termos previstos no artigo 35.º da “Portaria”.

Subsistindo o empate, serão aplicados, de forma decrescente, os 
seguintes critérios: residência na Amadora, menor idade.

13 — O recrutamento efetuar -se -á de acordo com as regras que esti-
verem legalmente em vigor, nomeadamente as estabelecidas na alínea d) 
do n.º 1 do artigo 37.º da LTFP e demais normas do Orçamento de Es-
tado em vigor, iniciando -se pela ordem decrescente de ordenação final 
dos candidatos colocados em situação de requalificação profissional e, 
esgotados estes, de entre candidatos com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado previamente estabelecida.

14 — As notificações dos candidatos serão efetuadas nos termos do 
n.º 3, do artigo 30.º, da “Portaria”.

15 — Publicitação de lista: a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos será publicitada, em lugar público e visível, no edifício dos 
Paços do Município e disponibilizada em www.cm -amadora.pt (Muni-
cípio/Recrutamento).

16 — Período experimental: de 90 dias, conforme a alínea a), do n.º 1, 
do artigo 49.º, da LTFP e demais legislação em vigor.

17 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
discriminação.

18 de outubro de 2018. — A Vereadora Responsável pela Área de 
Recursos Humanos, Rita Madeira.

311753135 

 MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS VINHOS

Aviso n.º 16043/2018
Rute Miriam Soares dos Santos, Vice -Presidente da Câmara Municipal 

de Arruda dos Vinhos, no uso dos poderes delegados e subdelegados 
por Despacho n.º 3208, de 30 de outubro de 2017, torna público, nos 
termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 13.º do Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, que na quarta sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos, realizada a vinte e um de 
setembro de dois mil e dezoito, foi deliberado, por unanimidade, sob 

proposta da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos deliberada em sua 
reunião de vinte de agosto de dois mil e dezoito, aprovar a delimitação 
da Área de Reabilitação Urbana da Zona Ribeirinha do Rio Grande 
da Pipa e Envolventes, nos termos do n.º 1 e n.º 2 do artigo 13.º do 
Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação. Torna 
ainda público que os elementos de delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana da Zona Ribeirinha do Rio Grande da Pipa e Envolventes, podem 
ser consultados na divisão de obras, ambiente e qualidade de vida da 
Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, durante o horário normal de 
expediente e na página eletrónica www.cm -arruda.pt.

28 de setembro de 2018. — A Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Rute Miriam Soares dos Santos.

311701798 

 Aviso n.º 16044/2018
Rute Miriam Soares dos Santos, Vice -Presidente da Câmara Municipal 

de Arruda dos Vinhos, no uso dos poderes delegados e subdelegados 
por Despacho n.º 3208, de 30 de outubro de 2017, torna público, nos 
termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 17.º do Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, que na quarta sessão ordinária da 
Assembleia Municipal de Arruda dos Vinhos, realizada a vinte e um de 
setembro de dois mil e dezoito, foi deliberado, por unanimidade, sob 
proposta da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos deliberada em sua 
reunião de vinte de agosto de dois mil e dezoito, aprovar a Operação 
de Reabilitação Urbana (ORU) da Zona Ribeirinha do Rio Grande da 
Pipa e Envolventes, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação. Torna ainda público 
que os elementos da Operação de Reabilitação Urbana da Zona Ribei-
rinha do Rio Grande da Pipa e Envolventes, podem ser consultados na 
divisão de obras, ambiente e qualidade de vida da Câmara Municipal de 
Arruda dos Vinhos, durante o horário normal de expediente e na página 
eletrónica www.cm -arruda.pt.

3 de outubro de 2018. — A Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Rute Miriam Soares dos Santos.

311701902 

 Aviso n.º 16045/2018
Para os devidos efeitos torna -se público que, por Despacho n.º 2958/

2018 -PC, de 1 de outubro, André Filipe dos Santos Matos Rijo, Presi-
dente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, no uso das compe-
tências conferidas nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, designou como Dirigente Intermédia de 3.º Grau, em 
comissão de serviço, pelo período de 3 anos, para exercer funções de 
Chefe da Unidade de Educação, Cultura, Turismo e Juventude, Ana 
Filipa Daniel Correia, com início a 8 de outubro de 2018 e remune-
ração correspondente à 6.ª posição remuneratória da carreira geral de 
técnico superior, de acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 4.º, da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Nota Curricular: Ana Filipa Daniel Correia
Data de Nascimento: 1 de maio de 1977
Licenciatura em Sociologia e Planeamento, pelo ISCTE — Instituto 

Universitário de Lisboa (ISCTE -IUL).
Formadora com Certificado de Aptidão Profissional do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, desde janeiro de 2003.
Iniciou carreira profissional em 1999 — Investigadora do Centro de 

Estudos Territoriais (CET -ISCTE).
De agosto de 2001 a maio de 2002 — Socióloga no Gabinete de 

Estudos e Planeamento do Ministério das Obras Públicas, Transportes 
e Habitação.

De outubro a novembro de 2002 — Socióloga investigadora do 
INESLA — Instituto de Estudos Superior do Litoral Alentejano

De abril a dezembro de 2003 — Estágio Profissional de Sociologia 
na Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos.

De fevereiro a agosto de 2004 — Socióloga na Câmara Municipal de 
Sobral de Monte Agraço, em prestação de serviços

De janeiro de 2004 a janeiro de 2007 — Socióloga na Câmara Mu-
nicipal de Arruda dos Vinhos, em prestação de serviços

De janeiro a abril de 2011 — Delegada Municipal nos XV Recensea-
mento da População e V Recenseamento Geral da Habitação — Censos 
2011.

De janeiro de 2007 até ao momento — Técnica Superior de Sociologia 
na Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos

De setembro de 2007 até ao momento — Sócia da empresa Casa 
da Alegria, Lda. (sociedade por quotas) em acumulação de funções 
públicas e privadas.


