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21 — Composição do Júri:
Presidente — Guilherme Manuel Lima Ferreira, Secretário da Junta 

de Freguesia.
Vogais efetivos: José Ladeiras Paulino, Encarregado Geral do Muni-

cípio do Barreiro e Paulo Jorge Azevedo Firme, Assistente Operacional.
Vogais suplentes: Virgínia Paula dos Santos Sampaio, Tesoureira da 

Junta de Freguesia e Idalina Carvalho Bonito, Assistente Operacional.

15 de abril de 2013. — O Presidente da Junta, Júlio Manuel de Al-
meida Teixeira Rebelo.

306900985 

 FREGUESIA DE SANTA JUSTA

Aviso n.º 5509/2013
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 4,5 do artigo 36.º e do n.º 3 

do artigo 30.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, notificam -se 
todos os candidatos do procedimento concursal comum, publicado no 
DR 2.ª série n.º 208 de 26 de outubro de 2012 com aviso n.º 14429/2012, 
do ato de homologação da lista unitária de ordenação final para uma vaga 
na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeter-
minado para o preenchimento de um posto de trabalho, com a categoria 
de Assistente Operacional no mapa de pessoal da Junta de Freguesia de 
Santa Justa, homologada por meu despacho de 15/03/2013.

Para os devidos efeitos consignados a lista unitária de ordenação final 
dos candidatos aprovados, encontra -se disponível na página eletrónica 
da Junta de Freguesia de Santa Justa e afixada em local visível e público 
das instalações.

16 de abril de 2013. — O Presidente da Junta de Freguesia de Santa 
Justa, Manuel Luís de Sousa Silva Medeiros.

306900085 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 5510/2013

Consolidação definitiva da mobilidade interna
Para os devidos efeitos se torna público que o Conselho de Admi-

nistração destes Serviços Municipalizados, em sua reunião de 4 de 
dezembro de 2012, e após concordância do serviço de origem, Câmara 
Municipal de Baião e da trabalhadora, deliberou, por unanimidade, nos 
termos do 64.º da Lei n.º 12 -A, de 27 de fevereiro, na nova redação dada 
pelo artigo 35.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, autorizar a 
consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria de técnica 
superior (jurista) de Isabel Maria Pereira Soares, ocupando o posto de 
trabalho previsto no Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados 
de Leiria, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, posicionada na 2.ª posição, nível 15, da carreira 
técnica superior, com efeitos a 4 de dezembro de 2012.

1 de abril de 2013. — O Diretor -Delegado, Ricardo Miguel Faustino 
dos Santos.

306863222 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 5512/2013
Torna -se público que por deliberação do Conselho de Administração 

destes Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca 
de Xira, na sua reunião de 5 de fevereiro de 2013, não foi renovada 
a comissão de serviço, do Técnico Superior, Rafael António Barreto 
Ferreira, no cargo de Chefe de Divisão Municipal de Equipamentos e 
Transportes, cessando assim a comissão de serviço, na data do seu termo 
(15.04.2013), nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, adaptada à 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

5 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Francisco Vale Antunes.

306894149 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU

Aviso n.º 5513/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 49.º do Estatuto Disciplinar 

dos Trabalhadores que exercem funções públicas, aprovado pela Lei 
n.º 58/2008, de 09 de setembro, fica por este meio notificado o Sr. Pedro 
Manuel Almeida Oliveira, com a categoria de Assistente Operacional/
Leitor Cobrador, cujo paradeiro é desconhecido e com última morada 
conhecida na Rua Capitão Salomão, n.º 119, 1.º esquerdo, 3510 -106 
Viseu, de que contra si se encontra pendente o processo disciplinar 
n.º 01/2012, a correr os seus trâmites nos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Viseu, sendo igualmente por esta via citado para 
apresentar a sua defesa no prazo de 30 dias úteis contados da data da 
publicação do presente aviso, podendo, no prazo mencionado, consultar 
o processo disciplinar por si ou através de advogado constituído, junto 
do Serviço de Gestão de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento de Viseu, durante as horas de expediente.

21 de março de 2013. — A Instrutora, Ana Cristina da Conceição 
Correia Nunes de Andrade.

306868375 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA 
E SANEAMENTO DE SINTRA

Aviso n.º 5511/2013
Afetação/reafetação dos trabalhadores do mapa de pessoal

Faz -se público que o Conselho de Administração, na reunião de 4 de 
abril de 2013, deliberou ao abrigo do artigo 10.º, n.º 6 do Decreto-Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, proceder à afetação/reafetação dos 
trabalhadores do mapa de pessoal destes serviços, com referência à 
Estrutura Flexível dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
de Sintra, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 63, de 1 de 
abril, pela deliberação n.º 828/2013, e que o mesmo se encontra afixado 
nos locais próprios para consulta.

10 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Luís José Vieira Duque.

306885571 

PARTE J1

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Secretaria-Geral

Aviso n.º 5514/2013
Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 

pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 

3 -B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro e por meu despa-
cho de 10 -04 -2013, faz -se público que a Secretaria Geral do Ministério 
da Economia e do Emprego vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
de procedimento concursal de recrutamento para seleção de um dirigente 
intermédio de 1.º grau, com as atribuições constantes no artigo 3.º da 
Portaria n.º 293/2012, de 28 de setembro, referente ao cargo de Diretor 
de Serviços de Gestão de Recursos Humanos (DSGRH).
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A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publici-
tados na BEP, conforme o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, no prazo de 2 dia úteis a contar da publicação 
do presente aviso.

16 de abril de 2013. — A Secretária -Geral, Maria Ermelinda Paulo 
Rodrigues da Silva Carrachás.

206900466 

 Aviso n.º 5515/2013
Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 

pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro e por meu despa-
cho de 10 -04 -2013, faz -se público que a Secretaria Geral do Ministério 

da Economia e do Emprego vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
de procedimento concursal de recrutamento para seleção de um dirigente 
intermédio de 1.º grau, com as atribuições constantes no artigo 6.º da 
Portaria n.º 293/2012, de 28 de setembro, referente ao cargo de Diretor 
de Serviços de Contratação Pública e Património (DSCPP).

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publici-
tados na BEP, conforme o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, no prazo de 2 dia úteis a contar da publicação 
do presente aviso.

16 de abril de 2013. — A Secretária Geral, Maria Ermelinda Paulo 
Rodrigues da Silva Carrachás.

206900385 




