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nistração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
torno público que, por meu despacho de 27 de Junho de 2006, no
uso de competência que me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e na sequência do concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico estagiário,
da carreira técnica, área de gestão, nomeei, definitivamente, nos
termos da alínea f) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, conjugada com o n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, e n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, técnico de 2.ª classe, da carreira
técnica, área de gestão, a 1.ª classificada, Diana Luísa Coutinho
Vilela, a vencer pelo escalão 1, índice 295, da tabela remuneratória
da função pública, após ter sido dispensada de frequência de estágio, por estarem reunidos os requisitos que o permitem, conforme
jurisprudência do Tribunal de Contas no acórdão sobre os autos de
Nome

Ilda Maria Pais Condessa Nobre de Oliveira
Rute Maria Creio Policarpo Braz ................

reclamação n.º 87/96 e no Acórdão n.º 100/98, com efeitos a partir do dia 3 de Abril de 2006.
28 de Junho de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Manuel Lopes.
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CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS
Aviso n.º 41/DRH/SRS/2006
Para os devidos efeitos, torna-se público que, de acordo com o estabelecido na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, foram renovados os contratos de
trabalho a termo resolutivo certo, abaixo indicados, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto,
conjugado com o artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho:

Categoria

Data de início

Escalão/índice

Prazo

Auxiliar de acção educativa
Auxiliar de acção educativa

1 de Junho de 2005
1 de Junho de 2005

1/142
1/142

12 M
12 M

5 de Julho de 2006. — A Presidente da Câmara, Susana de Carvalho Amador.

Aviso n.º 39/DRH/SRS/2006
Nomeação de cargo dirigente
No âmbito do processo de selecção para provimento do cargo de
director do Departamento de Obras Municipais e Transportes, cujo
aviso foi publicado no jornal Correio da Manhã, em 22 de Março de
2006 e na BEP — Bolsa de Emprego Público, com o código de oferta OE200603/0324, foi recepcionada uma candidatura.
Foi admitido ao processo de selecção o candidato Luís Manuel da
Conceição Jorge.
Analisada a candidatura, tendo em conta o perfil, definido no aviso de abertura do procedimento, bem como a área do cargo a prover,
cujas atribuições se encontram especificadas no artigo 33.º do Regulamento Orgânico do Município de Odivelas, foi seleccionado o licenciado Luís Manuel da Conceição Jorge, por apresentar o perfil que
melhor corresponde ao pretendido.
Para os efeitos constantes no artigo 21.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, anexa-se uma síntese curricular do candidato seleccionado.
Em conformidade, nomeei, com efeitos a 1 de Junho de 2006, o
licenciado Luís Manuel da Conceição Jorge, como director do Departamento de Obras Municipais e Transportes, em comissão de serviço,
nos termos do disposto no artigo 21.º, n.º 3, das disposições legais
supra-referidas.
ANEXO
Síntese curricular
Licenciado Luís Manuel da Conceição Jorge, nasceu a 23 de Julho
de 1959, concelho de Loures.
Licenciatura em Engenharia Civil pelo IST da Universidade Técnica de Lisboa. Iniciou funções na Administração Pública a 27 de
Setembro de 1982, através da celebração de contrato de prestação
de serviço, para a categoria de engenheiro civil de 2.ª classe, nos
Serviços de Urbanização. A 1 de Janeiro de 1985 ingressou no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Loures com a categoria de
engenheiro civil de 2.ª classe, integrando o Gabinete de Apoio ao
Vereador dos Pelouros de Urbanização, Edificações Urbanas e Gabinete de Recuperação de Clandestinos. Em 1 de Abril de 1987, foi
nomeado director do Departamento de Administração Urbanística.
Em 9 de Setembro de 1992, foi nomeado director da Direcção de
Projectos Especiais.
Em 1 de Junho de 1999, iniciou funções na Comissão Instaladora
do Município de Odivelas, tendo sido nomeado, em regime de substituição, no cargo de director do Departamento de Obras Municipais.
Em 1 de Dezembro do mesmo ano, foi nomeado em regime de comissão de serviço, para o cargo de director do Departamento de Obras
Municipais.
Por despacho do presidente da Câmara de 11 de Fevereiro de 2002,
foi nomeado, em comissão de serviço, no cargo de director do De-
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partamento de Obras Municipais. Em 1 de Setembro de 2003, foi
nomeado em comissão de serviço, como director do Departamento
de Obras Municipais.
3 de Julho de 2006. — A Presidente da Câmara, Susana de Carvalho Amador.
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Aviso n.º 40/DRH/SRS/2006
Nomeação de cargo dirigente
No âmbito do processo de selecção para provimento do cargo de
chefe da Divisão de Instalações e Equipamentos Municipais, cujo aviso
foi publicado no jornal Correio da Manhã, em 22 de Março de 2006 e
na BEP — Bolsa de Emprego Público, com o código de oferta
OE200603/0315, foi recepcionada uma candidatura.
Foi admitido ao processo de selecção o candidato António Gomes
Mendes Lopes.
Analisada a candidatura, tendo em conta o perfil, definido no aviso de abertura do procedimento, bem como a área do cargo a prover,
cujas atribuições se encontram especificadas no artigo 35.º do Regulamento Orgânico do Município de Odivelas, foi seleccionado o licenciado António Gomes Mendes Lopes, por apresentar o perfil que
melhor corresponde ao pretendido.
Para os efeitos constantes no artigo 21.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, anexa-se uma síntese curricular do candidato seleccionado.
Em conformidade, nomeei, com efeitos a 1 de Junho de 2006, o
licenciado António Gomes Mendes Lopes, como chefe de Divisão de
Instalações e Equipamentos Municipais, em comissão de serviço, nos
termos do disposto no artigo 21.º, n.º 3, das disposições legais supra-referidas.
ANEXO
Síntese curricular
Licenciado António Gomes Mendes Lopes, nascido a 28 de Abril
de 1954 em Lisboa.
Licenciatura em Engenharia Civil (IST-UTL). Iniciou funções na
Administração Pública e na carreira em 1 de Outubro de 1985 na
Câmara Municipal de Loures, tendo realizado diversas obras por empreitada e por administração directa, nomeadamente obras de construção, recuperação e manutenção do património municipal. Em
Outubro de 1999 transitou para o município de Odivelas, tendo desempenhado funções de chefe da Divisão de Equipamentos Colectivos, a partir de Dezembro de 1999.
3 de Julho de 2006. — A Presidente da Câmara, Susana de Carvalho Amador.
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