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afixada em local visível e público das instalações da Câmara Municipal 
de Mortágua e disponibilizada na sua página eletrónica. Os candidatos 
aprovados em cada método são convocados para realização do método 
seguinte através de notificação, por uma das formas previstas nas alí-
neas a) b) c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril.

13 — A publicitação da relação de candidatos e da lista de classi-
ficação final será feita nos termos dos artigos 29.º e 33.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

14 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é pu-
blicada na 2.ª série do “Diário da República”, afixada em local visível 
e público das instalações da entidade e disponibilizada na respetiva 
página eletrónica.

15 — O Júri terá a seguinte constituição:
Referência A e B — Presidente: Engº. José Júlio Henriques Norte, 

Vereador.
Vogais efetivos: Engº. Albano Tomás da Fonseca Duarte, Chefe de 

Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos, que substituirá 
o presidente nas suas faltas e impedimentos e Júlio Dias Tomé Gomes, 
Encarregado Operacional

Vogais suplentes: Engº. Luis Filipe Martins Rodrigues, Técnico Supe-
rior e Renato Alexandre Rodrigues Fernandes, Assistente Técnico.

16 — Período experimental: conforme artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, 
11 de setembro.

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

18 — Quotas de emprego: De acordo com os artigos 3.º e 9.º do 
Decreto -Lei n.º.29/2001, de 3 de fevereiro, os candidatos com defici-
ência têm preferência de igualdade classificação, a qual prevalece sobre 
qualquer preferência legal.

Para cumprimento do estipulado nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º e no n.º.1 
do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, os candi-
datos com deficiência devem declarar, no requerimento de admissão 
sob compromisso de honra, o respetivo grau de incapacidade e tipo de 
deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata do documento 
comprovativo.

19 — Nos termos do disposto no n.º.1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º.83 -A/2009, de 22 de janeiro, a presente o aviso será publicitado na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à 
presente publicação no Diário da República, na página eletrónica da 
Câmara Municipal de Mortágua e por extrato, no prazo máximo de três 
dias úteis, contados da mesma data num jornal de expansão nacional.

5 de junho 2012. — O Presidente da Câmara, Dr. Afonso Sequeira 
Abrantes.

306171863 

 MUNICÍPIO DE ODEMIRA

Aviso n.º 8710/2012

Discussão Pública de Loteamento (Componente Industrial)

Torna público, para efeitos do estabelecido no n.º 5 do artigo 7.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro conjugado com o n.º 2 
do artigo 27.º do mesmo diploma e nos termos do n.º 3 do artigo 77.º 
do Decreto- Lei n.º 380/99 de 22 de setembro com nova redação, o 
seguinte:

Em execução da deliberação proferida em 2 de fevereiro de 2012, 
encontra-se aberto pelo prazo de 15 dias (quinze) úteis, contados a partir 
do oitavo dia após a publicação no Diário da República o período de 
discussão pública referente à alteração ao regulamento do loteamento 
municipal da Boavista dos Pinheiros, freguesia da Boavista dos Pinhei-
ros, concelho de Odemira.

O referido processo de alteração ao loteamento municipal encontra-se 
patente ao público no Balcão Único, da câmara Municipal de Odemira, 
Praça da República, 7630-139 em Odemira, de segunda a sexta das 
9.00h, às 16.00h.

Durante o período de discussão pública todos os interessados pode-
rão apresentar reclamações, observações ou sugestões formuladas por 
escrito, podendo ser entregues em mão, por correio para o Município 
de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira, ou por correio 
eletrónico para planeamento@cm-odemira.pt.

Não serão consideradas as reclamações, observações, sugestões ou 
pedidos de esclarecimentos apresentados fora do prazo acima estabe-
lecido.

Para constar e devidos efeitos publicou-se este e outros de igual teor 
que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.

4 de junho de 2012. — A Vereadora da Câmara, Sónia Isabel Nobre 
Correia.

306157956 

 MUNICÍPIO DE OEIRAS

Aviso n.º 8711/2012
Para os devidos efeitos, faz -se público que, nos termos do disposto 

nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que 
lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, aplicável à adminis-
tração local, por força do disposto no n.º 1, do artigo 1.º do Decreto -Lei 
n.º 93/2004, de 20 de abril, republicado pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, 
de 7 de junho, e conforme publicação no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 43, aviso n.º 16540/2011 de 24 de agosto de 2011 e na BEP — Bolsa 
de Emprego Público, com o Código de Oferta — OE201108/0522, foi 
aberta inscrição com vista ao recrutamento para o cargo de direção 
intermédia de 1.º grau correspondente a Diretor de Departamento de 
Gestão Organizacional.

Aplicados os métodos de seleção previamente definidos (avaliação 
curricular e entrevista pública) aos candidatos, a escolha recaiu na 
candidata Vera Lúcia da Rocha Ferreira de Carvalho, a qual demons-
trou possuir conhecimentos especializados na área a que concorre e na 
capacidade de planeamento, liderança e gestão, fatores fundamentais 
para o exercício do cargo de dirigente.

Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, e n.os 8 e 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, 
aplicável à administração local, por força do disposto no artigo 15.º do 
Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, republicado pelo Decreto -Lei 
n.º 104/2006, de 7 de junho, e por despacho do Sr. Presidente da Câmara 
datado de 08 de junho de 2011, foi nomeada em comissão de serviço 
pelo período de 3 anos, Vera Lúcia da Rocha Ferreira de Carvalho, para 
o cargo de direção intermédia de 1.º grau correspondente a Diretor de 
Departamento de Gestão Organizacional

Nota curricular
Licenciada em Direito pela Universidade Moderna do Porto em 1995, 

pós -graduada em Gestão Autárquica e Desenvolvimento Local pela 
Universidade Atlântica, em 2003 e em Planeamento Regional e Urbano, 
pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, 
em 2011, frequentou e concluiu o Curso Intensivo de Gestão — Mini 
MBA do ISCTE, em 2008 e o GEPAL — Curso de Gestão Pública do 
CEFA, em 2010. Em 1998 ingressou no quadro de pessoal da Câmara 
Municipal de Oeiras na carreira de jurista, tendo sido nomeada para cargo 
de dirigente em 2006. Foi nomeada Diretora do Departamento de Gestão 
Organizacional da Câmara Municipal de Oeiras em 2010.

11 de junho de 2012. — Pelo Presidente, a Diretora Municipal de 
Administração e Desenvolvimento Organizacional, Paula Magalhães 
Saraiva.

306173629 

 MUNICÍPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

Aviso n.º 8712/2012
Para os devidos efeitos torna -se público que, por meu despacho datado 

de 2 de março de 2012, nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, 
aplicada à Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de 
abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, 
de 7 de junho, com a redação dada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de 
dezembro foi renovada a Comissão de Serviço do Dirigente intermédio 
de 2.º Grau, Dr. António Daniel Pinto Cerqueira, Chefe de Divisão de 
Apoio Jurídico, Expropriações e Planeamento, com efeitos a 12 de 
maio de 2012.

19 de junho de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, Pedro 
Oliveira Pinto.

306190299 




