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Curso sobre o Ordenamento do Território e Gestão Urbanísti-
ca — AMDE, Associação de Municípios do Distrito de Évora;

Curso sobre Conceção e Gestão de Projeto — CEFA, Centro de Es-
tudos e Formação Autárquica;

Curso sobre o novo Licenciamento Industrial — AMDE, Associação 
de Municípios do Distrito de Évora, em Évora;

Curso sobre Conceção e Gestão de Projeto — CEFA
Curso sobre «Habitação Rural e Economia de Terra», no Laboratório 

de Engenharia Civil — Lisboa.
Curso de Informática — Utilizador de Internet — Inovinter, Vila 

Viçosa.
Curso de Informática — Criação de Página/Internet — Inovinter, 

Vila Viçosa.
Ação de formação — Regime Jurídico sobre Segurança contra o risco 

de Incêndio em Edifícios — CCDR — Alentejo
Ação de formação — Licenciamento Zero — CIMAC
Encontro Nacional de Quadros Técnicos e Técnicos Superiores da 

Administração Local — Auditório STAL
Curso/Formação de Dirigentes Intermédios — CEFA — Universidade 

de Évora
Participação na 1.ª bienal internacional da pedra STONE PROJECT
Outros cursos de Formação, participações em seminários, congressos, 

jornadas, encontros e colóquios relacionados com a temática da admi-
nistrativa urbanística, ordenamento do território e gestão urbanística da 
Administração Pública central e ou local.

Experiência profissional:

Contrato/Colaboração a nível da ex. -D.G.P.U/DIRPUS (Direção Re-
gional de Planeamento Urbanístico do Sul em Évora — de março de 
1980 a março de 1981;

Professor de Nomeação Provisória de Matemática — março de 1981 
a julho de 1981 na Escola C+S de Mora;

Contrato/Colaboração na Câmara Municipal de Évora — setembro 
de 1981 a março de 1982;

Contrato/Colaboração com a CCRA (Comissão Coordenadora da 
Região Alentejo)/Évora — 1985/1986;

Professor de Nomeação Provisório de Educação Visual/Desenho 
(Habilitação Própria), outubro de 1987 a agosto de 1988 na Escola 
C+S de Redondo;

Professor de Nomeação Provisório de Educação Visual/Desenho 
(Habilitação Própria), setembro de 1988 a julho de 1989 na Escola 
C+S de Arraiolos;

Professor de Nomeação Provisório de Geometria Descritiva/
(Habilitação Própria), setembro de 1988 a julho de 1989 dos Cursos 
Complementares Noturnos, na Escola C+S de Arraiolos;

Professor Efetivo no grupo de Desenho/Geometria Descritiva — Co-
locação em julho de 1989 na Escola Secundária André de Gouveia em 
Évora;

Em julho de 89 Ingressou no Quadro Privativo da Câmara Municipal 
de Vila Viçosa, através de Concurso Publico — Técnico Superior de 
2.ª Classe — Função Pública — Administração Local;

Empossado como Técnico Superior de 1.ª Classe em 1993
Em outubro de 1989 foi empossado em comissão de serviço como 

Chefe de Divisão da Administração Urbanística na Câmara Municipal 
de Vila Viçosa, tendo exercido funções de chefia da globalidade da 
divisão até à presente data, eleito para o cargo de dirigente intermédio 
através de concurso público;

Funções de Técnico perito da inspeção — Geral das Atividades Cul-
turais (IGAC) e do Tribunal da Comarca de Vila Viçosa;

Outras nomeações desde 1990 como júri: em concursos públicos de 
fornecimento de serviços, concursos públicos de empreitadas, concursos 
públicos de admissão de pessoal;

Outras nomeações desde 1990 como orientador de estágios curri-
culares/académicos e profissionais: de alunos de escolas profissionais 
(EPED, EPRAL), primeiro emprego do IEFP — Instituto de Emprego 
e Formação Profissional;

Desde 2003 como Orientador de estágios/Patrono de Licenciados 
em Arquitetura da Universidade Moderna e Universidade Lusíada para 
admissão à Ordem.

Orientador de Estágios — Programa de Estágios Profissionais da 
Administração Local (PEPAL)

Orientador de candidatos — Concursos de Pessoal no Período Ex-
perimental.
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 FREGUESIA DE BARÃO DE SÃO MIGUEL

Edital n.º 145/2012

Brasão, Bandeira e Selo
António Francisco de Jesus Lopes, presidente da Junta de Freguesia 

de Barão de S. Miguel do Município de Vila do Bispo:
Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo 

da Freguesia de Barão de S. Miguel do Município de Vila do Bispo, 
tendo em conta o parecer emitido em 18 de outubro de 2011, pela 
comissão de heráldica da associação dos Arqueólogos Portugueses, 
e que foi estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º 
do Decreto -Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, sob proposta desta 
junta de freguesia, em sessão da assembleia de freguesia de 27 de 
dezembro de 2011.

Brasão — escudo verde, espada com lâmina flamejante, de ouro, 
alçada e sustendo uma balança de pratos, de prata; em chefe, coronel 
de barão, de ouro com sua pedraria; em campanha, dois ramos de amen-
doeira de ouro, floridos de prata com os pés passados em aspa. Coroa 
mural de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro: 
“Barão de S. Miguel”.

Bandeira — amarela. Cordão e borlas de ouro e verde. Haste e lança 
de ouro;

Selo — nos termos da lei, com a legenda «Junta de Freguesia de Barão 
de S. Miguel — Vila do Bispo».

25 de janeiro de 2012. — O Presidente, António Francisco de Jesus 
Lopes.
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 FREGUESIA DE VILELA DO TÂMEGA

Edital n.º 146/2012

Ordenação Heráldica de Brasão, Bandeira e Selo
Paulo da Cunha, presidente da Junta de Freguesia de Vilela do Tâmega, 

do município de Chaves:
Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da 

freguesia de Vilela do Tâmega, do município de Chaves, tendo em conta 
o parecer emitido em 18 de outubro de 2011, pela Comissão de Heráldica 
da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabelecido, nos 
termos da alínea q), do n.º 2 do artº. 17.º do Decreto Lei n.º 169/99 de 
18 de setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão da 
Assembleia de Freguesia de 22 de dezembro de 2011.

Brasão: escudo de ouro, faixa ondada de azul, carregada de uma 
burela ondada de prata, acompanhada em chefe de rosa heráldica de 
vermelho, de sete pétalas, botonada do campo e apontada de verde e, 
em campanha, por vaso resineiro de vermelho, escorrendo resina de 
prata. Coroa mural de prata de três torres. Listel branco, com a legenda 
a negro: «VILELA DO TÂMEGA».

Bandeira: esquartelada de vermelho e amarelo. Cordão e borlas de 
ouro e vermelho. Haste e lança de ouro.

Selo: nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de Vilela 
do Tâmega — Chaves».

26 de janeiro de 2012. — O Presidente, Paulo da Cunha.
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 MUNICÍPIO DE VOUZELA

Aviso (extrato) n.º 1825/2012

Conclusão de período de estágio
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho 

datado de 11 de janeiro de 2012, Jorge António Ferreira, contratado 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, carreira de Técnico de Informática, Grau 1, Nível 1 
(estagiário), foi aprovado após conclusão com sucesso do período de 
estágio, passando a auferir pela posição remuneratória da categoria 
de Técnico de Informática, Grau 1, Nível 1, escalão 1, índice 332, 
a que corresponde a remuneração de 1139,68€, a partir de 1 de 
fevereiro de 2012.

18 de janeiro de 2012. — O Presidente da Câmara, Armindo Telmo 
Antunes Ferreira.
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