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 MUNICÍPIO DE ALIJÓ

Aviso (extrato) n.º 1535/2018
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho 

de 10 de novembro de 2017, foi designado, nos termos do n.º 4 do 
artigo 43.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, e dos artigos 11.º e 
12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20/01, Maria Dulcídia Paredes Cruz, 
trabalhadora desta Autarquia, com a categoria de coordenadora técnica, 
para exercer o cargo de secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, em 
regime de comissão de serviço, com o estatuto remuneratório previsto no 
n.º 3 do artigo 43.º do anexo I da lei n.º 75/2013, de 12/09, com efeitos 
a 1 de novembro de 2017.

Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2013, de 
20/01, faz -se contar do presente aviso a nota curricular da designada.

Nota Curricular
Nome: Maria Dulcídia Paredes Cruz Borges
Data e local de nascimento: 09/04/1960, em Carvalho, freguesia de 

Vila Chã, concelho de Alijó.
Habilitações Literárias: 12.º Ano de Escolaridade.
Experiencia profissional:
De 7 de outubro de 1983 a 27 de agosto de 1985 — Escriturária 

Datilografa de 2.ª classe.
De 27 de agosto de 1985 a 16 de janeiro de 1992 — 3.º Oficial.
De 16 janeiro de 1992 a 20 de junho de 1996 — 2.º Oficial.
De 20 de junho 1996 a 7 de março de 2000 — 1.º Oficial.
Em 7 de março de 2000 — chefe de secção.
Em 2009 por aplicação da Lei 12 -A/2008 de 27 de fevereiro, Coor-

denador Técnico, tendo exercido funções na Contabilidade, Aprovi-
sionamento, serviço de Águas, Gabinete Jurídico e Obras Públicas e 
Serviços Urbanos.

10 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Rodrigues 
Paredes.

311029335 

 Aviso (extrato) n.º 1536/2018
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 

10 de novembro de 2017, foi designado, nos termos do n.º 4 do artigo 43.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, e dos artigos 11.º e 12.º do 
Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20/01, José Manuel Pascoal Vieira Mateus, 
trabalhador desta Autarquia, com a categoria de técnico superior, para 
exercer o cargo de adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, em 
regime de comissão de serviço, com o estatuto remuneratório previsto 
no n.º 2 do artigo 43.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, com 
efeitos a 1 de novembro de 2017.

Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2013, de 
20/01, faz -se contar do presente aviso a nota curricular da designada.

Nota curricular
Nome: José Manuel Pascoal Vieira Mateus.
Data de Nascimento: 09/06/1963.
Estado Civil: Casado.
Habilitações Académicas: Licenciatura em Geografia — Ramo Edu-

cacional (2002), pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Experiencia profissional:
Desempenhou funções de Assistente Operacional de 1994 a 2006 na 

Escola Secundária de Alijó;
De 2006 a 2013 desempenhou funções de Assistente Técnico no 

Agrupamento de Escolas D. Sancho II Alijó;
De dezembro de 2013 a dezembro de 2016 desempenhou funções 

como Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação na Câmara Muni-
cipal de Alijó;

Técnico Superior de Educação na Câmara Municipal de Alijó em 2017.
10 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, José Rodrigues 

Paredes.
311029279 

 MUNICÍPIO DA AMADORA

Aviso n.º 1537/2018

Recrutamento mediante mobilidade na Categoria
de Coordenador Técnico (na área de apoio

administrativo — secretarias de escolas) — (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 a Câmara Municipal da Amadora, pretende recrutar 
(ao abrigo dos artigos 92.º a 100.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas — LTFP, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de ju-
nho), através do regime de mobilidade na categoria ou intercategorias, 
Coordenadores Técnicos (área apoio administrativo), para o exercício 
de funções em secretarias de escolas.

1 — Requisitos gerais de admissão:
1.1 — Serem titulares de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado;
1.2 — Estarem integrados na carreira de Assistente técnico.
1.3 — Possuírem 12.º Ano de Escolaridade ou Curso Equiparado 

ou encontrarem -se na situação prevista no n.º 1 do artigo 115.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro,

1.4 — Condição preferencial: experiência e exercício de funções em 
secretaria de escola.

2 — Local de Trabalho: Departamento de Educação e Desenvolvi-
mento Sociocultural — Secretarias de Escolas

3 — Funções genéricas: Realizar funções de chefia técnica e admi-
nistrativa numa secretaria de escola por cujos resultados é responsável; 
Realizar atividades de programação e organização do trabalho do pes-
soal que coordena, segundo orientações diretivas superiores; Executar 
trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade; 
Exercer funções com relativo grau de autonomia e responsabilidade.

Funções específicas (entre outras): Recolher, examinar, conferir e 
proceder à escrituração de dados relativos às transações financeiras 
e de operações contabilísticas; Assegurar o exercício das funções de 
tesoureiro, quando para tal designado pelo órgão executivo do estabe-
lecimento de educação ou de ensino ou do agrupamento; Organizar e 
manter atualizados os processos relativos à situação do pessoal docente 
e não docente, designadamente a preparação dos elementos com vista 
ao processamento dos vencimentos bem como do controlo dos registos 
de assiduidade; Organizar e manter atualizado o inventário patrimonial, 
bem como adotar medidas que visem a conservação das instalações, do 
material e dos equipamentos; Desenvolver os procedimentos da aquisição 
de material e de equipamento necessários ao funcionamento das diversas 
áreas de atividade da escola; Assegurar o tratamento e divulgação da 
informação entre os vários órgãos da escola e entre estes e a comunidade 
escolar e demais entidades. Organizar e manter atualizados os processos 
relativos à gestão dos alunos; Providenciar o atendimento e a informação 
a alunos, encarregados de educação, pessoal docente e não docente e 
outros utentes da escola; Preparar, apoiar e secretariar reuniões do órgão 
executivo da escola ou do agrupamento de escolas, ou outros órgãos, e 
elaborar as respetivas atas, se necessário.

4 — Perfil pretendido:
Planeamento e organização; Realização e orientação para resulta-

dos; Autonomia e proatividade; Cooperação; Experiência na área de 
atividade.

5 — Remuneração: A correspondente à posição remuneratória detida 
pelas/os candidatas/os.

6 — Duração da mobilidade: 12 meses eventualmente renovável.
7 — Validade: O presente procedimento é para constituição de reserva 

de recrutamento a qual ficará válida durante o período de 18 meses após 
a lista de ordenação final.

8 — Apresentação das candidaturas:
8.1 — Prazo: O prazo para apresentação de candidaturas é de dez dias 

úteis a contar da data de publicação do presente aviso em DR.
8.2 — Forma: Não serão aceites candidaturas em suporte eletró-

nico. As candidaturas serão formalizadas, mediante requerimento a 
entregar no serviço de atendimento da Câmara Municipal da Ama-
dora (Av. Movimento das Forças Armadas, 1 — Mina d’Água) sendo 
entregues pessoalmente no citado Serviço ou remetidas pelo correio, 
sob registo e com aviso de receção, para a Câmara Municipal da Ama-
dora — D.G.R.H. — Av. Movimento das Forças Armadas, 1 — Mina 
d’Água — 2700 -595 Amadora. Se assim o entenderem, os candidatos 
poderão indicar outros elementos que considerem relevantes para a 
apreciação do seu mérito.

8.3 — O requerimento de candidatura deverá ser acompanhado da 
seguinte documentação:

8.3.1 — Fotocópia do comprovativo das habilitações literárias.
8.3.2 — Curriculum profissional detalhado 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) indicando a respetiva duração, datas de 
realização e entidades promotoras, juntando comprovativos da formação 
e da experiência profissionais.

8.3.3 — Declaração 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/ca-
tegoria ou tempo de exercício da função, a avaliação de desempenho 
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do último biénio, a posição remuneratória detida aquando da apresen-
tação da candidatura e a descrição das funções atualmente exercidas, 
designadamente as relacionadas com a área de apoio administrativo em 
secretarias de escolas.

9 — Serão aplicados os seguintes métodos de seleção:
9.1 — Avaliação Curricular
9.2 — Entrevista profissional de seleção.
10 — Constituição do júri: Presidente: Fernando Manuel Fernandes 

Durão Correia Pereira (Coordenador Gabinete de apoio às Escolas da 
CMA); 1.ª vogal efetiva: Fernanda Maria Antunes Ramalhoto (Técnica 
superior) que substituirá o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 
2.º vogal efetivo — Prof. Francisco Alves Marques (Diretor do AE 
Pioneiros da Aviação Portuguesa); 1.º vogal suplente — Fátima Maria 
Pereira Lopes (Coordenadora Técnica do AE Mães D’Água); 2.º vogal 
suplente — Prof. Maria da Conceição Mateus (Diretora AE Cardoso 
Lopes).

11 — Quaisquer esclarecimentos sobre o presente procedimento serão 
fornecidos pela Divisão de Gestão de Recursos Humanos, através do 
telefone 214369023 ou recursos.humanos@cm -amadora.pt.

12 — A presente oferta de recrutamento será igualmente publicitada 
em www.bep.gov.pt, até ao 1.º dia útil seguinte à presente publicação e 
em Jornal de expansão nacional.

9 de janeiro de 2018. — A Vereadora Responsável pela Área de 
 Recursos Humanos, Rita Madeira.

311089462 

 MUNICÍPIO DE BOTICAS

Aviso n.º 1538/2018
Para os devidos efeitos, torna -se público que, através do meu despacho 

de 07 de dezembro de 2017, foi concedida à Assistente Operacional, 
Laurinda Dias Torre Guimarães, licença sem remuneração no período 
compreendido entre 30 de dezembro de 2017 a 28 de dezembro de 
2018, ao abrigo e nos termos do disposto nos artigos 280.º e 281.º, da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

19 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Fernando Queiroga.
311076031 

 Aviso n.º 1539/2018
Em cumprimento da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, torna-se publico que, por meu despacho de 22 de de-
zembro de 2017, e no uso da competência que me confere a alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e pelo n.º 2 do 
artigo 13.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, foi efetuada a renova-
ção, por igual período de três anos, da comissão de serviço do cargo de 
Comandante Operacional Municipal, do Assistente Operacional, Carlos 
Manuel Gonçalves Gomes, a partir de 1 de janeiro de 2018.

19 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Fernando Queiroga.
311076007 

 MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso n.º 1540/2018
Nos termos e para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, 20 de junho, torna -se público que, por meu despacho da-
tado de 1 de janeiro de 2018, com efeitos a essa data, encontram -se em 
mobilidade interna intercarreiras, os trabalhadores a seguir indicados, 
na carreira/categoria de Assistente Técnico, nos termos dos artigos 92.º 
a 94.º da legislação acima referida, pelo prazo de 18 meses.

Os trabalhadores são remunerados, pela 1.ª posição remuneratória e 
nível remuneratório 5, correspondente a € 683,13.

Élio Gomes Costa
Marlene Alexandra Anacleto Charruadas
Tiago André Silva Barata
Vera Mónica Miranda Magalhães Santos
2 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Fernando Manuel 

Tinta Ferreira.
311078024 

 Aviso n.º 1541/2018
Nos termos e para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, 20 de junho, torna -se publico que, por meu despacho da-

tado de 1 de janeiro de 2018, com efeitos a essa data, encontra -se em 
mobilidade interna Intercategorias, o trabalhador Hugo Miguel Marto 
Fernades Gomes, na carreira de assistente operacional/ categoria de 
Encarregado, nos termos dos artigos 92.º a 94.º da legislação acima 
referida, pelo prazo de 18 meses.

O trabalhador fica posicionado na 1.ª posição remuneratória, nível 8, 
correspondente a € 837,60.

2 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Fernando Manuel 
Tinta Ferreira.

311078219 

 Aviso n.º 1542/2018

Procedimento concursal comum para ocupação de um posto 
de trabalho por tempo indeterminado assistente 

operacional — área de jardineiro — referência B

Lista Unitária de Ordenação Final
Para cumprimento do disposto nos n.os 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, torna -se pública a lista unitária de orde-
nação final, relativa ao procedimento concursal comum de recrutamento 
de trabalhador com vista à ocupação de 1 posto de trabalho em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na 
para a carreira/categoria de Assistente Operacional — área de Jardineiro, 
publicitado pelo Aviso n.º 8958/2016, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 137, de 19 de julho de 2016.

Candidatos Aprovados — Classificação Final.
Nuno Ricardo Gomes Oliveira — 14,00, Pedro Miguel Jacob Dioní-

sio — 13,25 e José Augusto Ferreira Nobre — 13,00 valores.
Foram excluídos os seguintes candidatos: José Manuel Madeira Mar-

ques, Norberto Tavares Ribeiro Lopes, Nuno Miguel Oliveira Santos 
Almeida e Nuno Miguel Silva Sousa.

Não compareceram à prova prática: António José Ferreira Rodrigues, 
Carlos Alberto Rebelo, Fernando Ferreira Feliciano, Florbela Pires Dias, 
Jorge Manuel Bastos Fonseca, Luís Alberto Albano Camacho Trapalha, 
Luís Filipe Ferreira Duarte, Luís Guilherme Silva Almeida, Luís Henri-
que Brito, Luís Miguel Gonçalves Franco, Luís Miguel Oliveira Valente, 
Nelson Manuel Duarte Feliciano, Paulo Jorge Jesus Santos, Pedro Jorge 
Loureiro Pereira e Silvino Morgado Silva Filipe.

Excluídos classificação inferior a 9,5 valores na prova prática: Não 
houve.

Desistiram durante a prova prática: Não houve.
Não compareceram à Avaliação Psicológica — Não houve
Excluídos classificação inferior a 9,5 valores na Avaliação Psicológi-

ca — José Eduardo Alva da Silva e João Pedro Santos Lavareda.
Não compareceram à Entrevista Profissional de Seleção — Paulo Ma-

nuel Faustino Fernandes, candidato com vínculo de emprego público.
Excluídos classificação inferior a 9,5 valores na Entrevista Profissional 

de Seleção — Não houve.
Faz -se ainda público que, a lista unitária de ordenação final, foi 

homologada por meu despacho, datado de 17 de janeiro de 2018. No 
âmbito do presente aviso consideram -se notificados da lista unitária 
de ordenação final, todos os candidatos admitidos ao procedimento 
concursal comum em epígrafe, de acordo com o disposto no n.º 4 do 
artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro. A presente lista 
encontra -se afixada na Unidade de Recursos Humanos e na página 
eletrónica da Câmara Municipal das Caldas da Rainha.

18 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Fernando 
Manuel Tinta Ferreira.

311078081 

 MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS

Regulamento n.º 83/2018

Regulamento Cartão Municipal Sénior VIVA +
Sónia Maria de Faria Pereira, Vice -presidente com o Pelouro da 

Educação, Juventude e Ambiente, da Câmara Municipal de Câmara de 
Lobo, torna público que, a Assembleia Municipal, em sessão ordinária 
realizada em 15 de dezembro de 2017, ao abrigo do artigo 241.º, da 
Constituição da República Portuguesa, e no uso da competência confe-
rida pela alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na atual redação, aprovou o Regulamento Cartão Municipal 
Sénior Viva +, cujo projeto e proposta, foram aprovados pela Câmara 
Municipal, em reuniões realizadas em 03 de julho e 08 de setembro de 
2017 respetivamente.


