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Mestrada em Gestão e Planeamento em Turismo (2011), com a tese
“O mercado da indústria de cruzeiros: o caso do Porto de Leixões”, pela
Universidade de Aveiro.
Experiência profissional:
Trabalhou como Gestora Cultural na Junta de Freguesia de Oliveira
do Douro, e como Gestora de Projeto, na área da Igualdade de Género,
na ONG “Soroptimist Internacional Clube do Porto Invicta”.
Nota curricular:
Secretária do gabinete de apoio à Presidência
Marta Alexandra Rocha dos Santos
Habilitação académica:
12.º Ano, na área de Humanidades, na Escola Secundária Arquiteto
Oliveira Ferreira.
Experiência profissional:
Desde 17 março de 2003 exerce funções de assistente técnica na
CMVNG, primeiro a contrato de trabalho por tempo determinado e
desde de 15 de março de 2011 em acordo de cedência de interesse
publico.
307509732
Aviso n.º 929/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37 da
Lei n.º 12 —A/08 de 27 de fevereiro, faz-se publico que, por despacho
do Senhor Presidente da Câmara, de 17 de dezembro de 2013, Tiago
Filipe da Costa Braga, cessou o exercício de funções no cargo de Chefe
de Gabinete de Apoio à Presidência, para o qual foi designado através
Despacho n.º 134/PCM/2013 de 21 de outubro.
3 de janeiro de 2014. — O Vereador, por delegação de competências,
Dr. Manuel Monteiro.
307510971

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO
Aviso n.º 930/2014
Para efeitos da alínea d), n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, torna-se público que cessou a relação jurídica de emprego público
por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
por motivo de passagem à situação de aposentação, o seguinte trabalhador:
José Resendes Braga, com a categoria de Encarregado Operacional,
posicionado na 3.ª posição remuneratória, em 1 de dezembro de 2013.
9 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Carlos Henrique
Lopes Rodrigues.
307524733

1 — Integradas na Divisão Administrativa e Jurídica, funcionam a
Secção de Recursos Humanos; Secção de Atendimento ao Público e
Secção de Cobranças, Taxas e Licenças;
2 — Integradas na Divisão Financeira e Aprovisionamento, funciona a Secção de Contratação Pública e Gestão de Stocks e Secção
de Contabilidade;
3 — Integradas na Divisão de Ambiente e Urbanismo, funciona a
Secção Administrativa e Secção de Licenciamento e Vistorias;
4 — Integrada na Divisão de Obras Municipais, funciona a Secção
Administrativa;
5 — Integradas na Divisão de Desenvolvimento Social, funciona
a Secção de Educação e Inserção Profissional e Secção de Cultura e
Relações Publicas;
As Subunidades Orgânicas agora criadas, são coordenadas por um
trabalhador com a categoria de Coordenador Técnico, conforme prevê o
n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009 de 23 de outubro.
Publique-se, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro.
18 de novembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal,
Dr. António Alberto Pires Aguiar Machado.
207527341

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DAS CALDAS DA RAINHA
Aviso n.º 931/2014
Mobilidade interna intercarreiras
Para os devidos efeitos e cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público
que, por deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados das Caldas Rainha em reunião de 31 de dezembro de
2013, os Assistentes Operacionais João Manuel Silva Ferreira e Luísa
Maria Santos Pereira Conceição, encontram-se em situação de mobilidade intercarreiras, na categoria de Assistentes Técnicos, nos termos
dos artigos 59.º e seguintes da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
com efeitos a 31 de dezembro de 2013, e pelo período de 18 meses.
6 de janeiro de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração,
Dr. Fernando Manuel Tinta Ferreira.
307548248

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE SINTRA

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Aviso n.º 932/2014

Deliberação n.º 71/2014

Lista de ordenação final procedimento concursal comum
para a contratação de um técnico superior, licenciatura
em Direito para o exercício de funções por tempo indeterminado

Para efeitos do disposto nos n.os 5 e 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, torna-se público o Despacho
n.º 63-A/2013 de 18 de novembro de 2013, do Presidente da Câmara
Municipal de Vila Pouca de Aguiar (Criação de Subunidades Orgânicas
nas Unidades Orgânicas Flexíveis):
Considerando:
a) O teor da deliberação da Assembleia Municipal de Vila Pouca de
Aguiar de 28 de dezembro de 2012, que aprovou a estrutura orgânica
dos serviços da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, definindo o
número máximo de cinco unidades orgânicas flexíveis dirigidas por um
dirigente intermédio de 2.º grau, uma unidade orgânica flexível dirigida
por um dirigente intermédio de 3.º grau e 12 Subunidades Orgânicas,
em conformidade com as alíneas c) e d) do artigo 6.º, do Decreto-Lei
n.º 305/2009 de 23 de outubro.
b) O teor da deliberação da Câmara Municipal de 31 de outubro de
2013, que aprovou a Estrutura Orgânica Flexível dos Serviços Municipais, em conformidade com o n.º 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 305/2009 de 23 de outubro.
c) As competências cometidas ao Presidente da Câmara Municipal pelo
artigo 8.º e n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009 de 23 de outubro.
Determino, no uso da competência que me é conferida pela a) do n.º 2
do artigo 35.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e pelo
artigo 8.º e n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009 de 23 de
outubro, que sejam criadas as seguintes subunidades orgânicas:

Ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6
de abril, faz-se público que, de acordo com a deliberação do Conselho de
Administração destes SMAS de 27 de dezembro de 2013, foi homologada a lista de ordenação final do procedimento concursal comum para
a contratação de um Técnico Superior, Licenciatura em Direito, para o
exercício de funções por tempo indeterminado, cujo aviso de abertura
foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 155, de 2013/08/13.
Na lista unitária de ordenação final, após a homologação referenciada,
constam os seguintes candidatos:
Filomena Maria Simões dos Santos Jorge — 17,75 valores
Candidata excluída por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores na
prova de conhecimentos, nos termos conjugados do artigo 18.º, n.º 13, da
Portaria acima referida e do ponto n.º 11.3 do aviso de abertura já referido:
Maria Fernanda Peixoto Delgado Duarte
Candidato excluído por ter faltado à entrevista profissional de seleção,
indicada no ponto n.º 11.2.2 do aviso de abertura já referido:
Luís António Nicolau Esteves
8 de janeiro de 2014. — O Vogal do Conselho de Administração,
Pedro Manuel da Costa Ventura.
307519071

