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 Despacho n.º 9200/2011

No uso da competência que me é conferida pela alínea a) n.º 2 
do artigo 68.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada 
integralmente pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado 
com o disposto nos n.º 8 e 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
aplicada à Administração Local pelo Decreto Lei n.º 104/2006, 
de 7 de Junho, e no seguimento do procedimento concursal para 
provimento do cargo de direcção intermédia de 2.º grau, aberto 
por aviso n.º 10906/2011, no Diário da República 2.ª série n.º 94, 
de 16 de Maio de 2011, na Bolsa de Emprego Publico no dia 16 
de Maio de 2011 e no Correio da Manhã de 17 de Maio de 2011, 
homologo a proposta de nomeação que me foi apresentada pelo júri 
do procedimento em 30 de Junho de 2011 e nomeio em Comissão 
de Serviço, pelo período de 3 anos, no cargo de direcção intermédia 
de 2.º Grau — Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, Maria 
José Camilo Almada Lagarto, por ser esta a candidata que possui 
as competências adequadas ao lugar a prover, sendo detentora do 
melhor currículo profissional e ter realizado a melhor entrevista 
publica de selecção, bem como os definidos no artigo 20.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de Agosto, aplicada à Administração Local pelo artigo 9.º 
do Decreto lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na redacção dada pelo 
Decreto lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, com efeitos a partir do 
presente despacho de nomeação.

Nota curricular

Nome: Maria José Camilo Almada Lagarto
Data de Nascimento: 29 de Agosto de 1971
Habilitações Literárias: Licenciatura em Ciências Sociais — Ciência 

Politica e Administrativa
Pós-Graduação em Contabilidade e Finanças Públicas
Pós-Graduação em Gestão Autárquica
27.12.2010 — Nomeada em regime de substituição Chefe de Di-

visão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Sousel, 
no âmbito da reestruturação operada pela Lei n.º 305/2008, de 23 
de Outubro

01-10-2007 — Nomeada responsável pelo Sector Administrativo e 
pelo Sector Financeiro da Divisão de Administração Geral da Câmara 
Municipal de Sousel

22.01.2007 — técnica superior de 2.ª classe
01.11.2001 — Chefe de Secção de Recursos Humanos
15.10.2001 — Assistente Administrativo Especialista
11.11.1999 — Assistente Administrativo Principal
19.02.1996 — Assistente Administrativo
31-03-1995 — Admissão no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal 

na categoria de Auxiliar Administrativo
11-07-1992 — Admissão na Câmara Municipal de Sousel em regime 

de contrato de trabalho a termo certo
1991 — Docente na Escola Secundária de Vila Viçosa

6 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Ar-
mando Varela.

304881566 

 MUNICÍPIO DE TOMAR

Aviso n.º 14663/2011

Anulação de aviso de abertura
de procedimento concursal comum

Torna-se público que, por meu despacho de 04.07.2011, anulei 
o aviso de abertura do procedimento concursal comum para recru-
tamento de um trabalhador para a carreira e categoria de técnico 
superior em regime de contrato de trabalho de trabalho por tempo 
indeterminado, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 62, 
de 29 de Março de 2011, com o código de oferta n.º 12/2011, aten-
tas as razões expostas pelo júri do procedimento, que constam em 
acta.

5 de Julho de 2011. — A Vereadora, Maria do Rosário Cardoso 
Simões.

304877313 

 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Aviso n.º 14664/2011

Abertura de procedimentos concursais comuns para 
a constituição de relação jurídica de emprego publico 

por tempo indeterminado
Nos termos do disposto nos artigos 6.º e 50.º da Lei n.º 12 -A/2008 

de 27 de Fevereiro e no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 
de Janeiro com a redacção introduzida pela Portaria n.º 145 -A/2011 
de 8 de Abril, torna -se público que, por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara de 8 de Julho de 2011, na sequência da deliberação da Câmara 
Municipal, datada 27 de Junho do corrente ano, se encontram abertos, 
pelo período de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente 
aviso no Diário da República, os procedimentos concursais comuns, para 
constituição de Relação Jurídica de Emprego Publico, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções publicas por tempo indeterminado, 
mediante recrutamento excepcional, nos termos do n.º 2 do artigo 10.º 
da Lei n.º 12 -A/2010 de 30 de Junho, tendo em vista o preenchimento 
dos seguintes postos de trabalho, previstos e não ocupados no mapa de 
pessoal deste Município:

Referência A — Um (1) Assistente Técnico, da carreira de Assistente 
Técnico

Referência B — Um (1) Técnico Superior (Ciências da Comunicação), 
da carreira de Técnico Superior

Referência C — Um (1) Técnico Superior (Tecnologia e Artes Grá-
ficas), da carreira de Técnico Superior  

1 — Legislação aplicável — Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64 -A/2008 de 31 de Dezem-
bro, Lei n.º 3 -B/2010 de 28 de Abril, Lei n.º 12 -A/2010 de 30 de Junho e 
Lei n.º 55 -A/2010 de 31 de Dezembro, aplicada à Administração Local 
pelo Decreto -Lei n.º 209/2009 de 03 de Setembro, Decreto Regulamentar 
n.º 14/2008 de 31 de Julho, Lei n.º 59/2008 de 11 de Setembro e Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22 de Janeiro, com a nova redacção dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011 de 06 de Abril;

2 — Reserva de Recrutamento — Para efeitos do disposto no n.º 1 
do artigo 4.º da Portaria 83 -A/2009 de 22 de Janeiro com as alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de Abril, declara -se não 
estarem constituídas reservas de recrutamento neste organismo e que con-
tinua temporariamente dispensada a consulta à Entidade Centralizadora 
para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), conforme 
informação disponível no site da Direcção -Geral da Administração e 
do Emprego (DGAEP);

3 — Local de Trabalho — Município de Torres Novas, Departamento 
da Presidência;

4 — Caracterização do posto de trabalho — Os titulares destes postos 
de trabalho irão desempenhar as seguintes funções:

Referência A — Para além das funções de Assistente Técnico cons-
tantes no anexo à Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, de grau 2 de 
complexidade funcional, identificar, provocar e aproveitar oportunidades 
com vista à melhoria da mobilidade concelhia; Utilização/recurso fre-
quente de aplicações informáticas do município para o interface entre 
os serviços e a tecnologias informáticas como no caso dos sistemas de 
informação geográfica e gestão da frota que permitem obter, armazenar, 
manipular e analisar informação especialmente referenciada, produzindo 
diversos documentos com informação de apoio à decisão; Controlo e 
analise de facturação relativas ao sistema T.U.T.

Referência B — Para além das funções de Técnico Superior cons-
tantes no anexo à Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, de grau 3 de 
complexidade funcional, desenvolve funções técnicas especializadas na 
área de comunicação e imagem dos serviços em consonância com os 
objectivos pretendidos; trata da imagem institucional do Município de 
Torres Novas; criação de objectos/maateriais de carácter especifico para 
divulgação do Município; Execução gráfica e multimédia, em ambiente 
Mac, utilizando os softwares Adobe Creative Suite (Photoshop, Illus-
trator, Indesign, Flash, Dreamweaver, Acrobat Pró, Acrobat Distiller); 
produção gráfica e multimédia de objectos editoriais e de elementos 
institucionais;apoia à divulgação de eventos; elabora os manuais de 
identidade de imagens gráficas e projectos de identidade corporativa; cria 
e desenvolve edições municipais; Dirige a produção gráfica e multimé-
dia; coordena a gestão de qualidade gráfica e de stocks; orçamentações; 
direcção técnica e administrativa; coordena o planeamento e a produção; 
emite pareceres técnicos no domínio do design; supervisiona -coordena 
a execução gráfica, editorial multimédia e publicitaria; concepção de 
projectos de espaços de divulgação, incluindo a selecção e adequação 
dos materiais; concebe, planifica, programa e executa novos produtos e 
ou serviços capazes de satisfazerem as necessidades do serviço; design 
de comunicação gráfica e gestão de sistemas inforgraficos e multimédia, 




