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Tânia Isabel Sousa Gualdino — a);
Maria Margarida Nunes de Andrade Muchaxo — b);
Tomás Fernandes Martins - b).
a) Candidatos excluídos por não terem comparecido à realização da
prova de conhecimentos;
b) Candidatos excluídos por não terem comparecido à entrevista
profissional de seleção.
Mais se informa que a referida lista, agora publicada, se encontra
afixada no placard do Gabinete de Atendimento dos Recursos Humanos
da Câmara Municipal de Cascais, bem como se encontra disponível para
consulta no site da CMC em www.cm-cascais.pt.
27 de janeiro de 2014. — O Diretor Municipal, no uso das competências subdelegadas conforme despacho n.º 124/2013, de 2 de dezembro,
Filipe Miguel Cruz Queirós Nascimento.
307587241

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM
Aviso (extrato) n.º 2423/2014
Avaliação final relativa ao período experimental do trabalhador
em contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado
Para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, e por força do disposto no artigo 73.º do Regime,
aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público
que, de acordo com o processo de avaliação elaborado nos termos do
disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, que se encontra arquivado no respetivo processo individual,
foi concluído com sucesso o período experimental da técnica superior
Ana Isabel Rodrigues da Silva.
17 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Francisco
Augusto Caimoto Amaral.
307547527

MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA
Aviso n.º 2424/2014
Para os devidos efeitos, torno público que, por meu despacho de 10
de dezembro de 2013, autorizei a licença sem remuneração por 60 dias
a partir do dia 30 de dezembro do corrente ano à trabalhadora desta
Autarquia, Cristina Maria Aguiar Dias Augusto, prevista nos termos do
artigo 234.º e 235.º do Regime da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.
19 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, José Francisco
Gomes Monteiro.
307510355
Aviso n.º 2425/2014
No uso da competência que me é conferida pela lei em vigor, torno
público que, a trabalhadora, Isabel Margarida Brito Ferreira, com a
categoria de Técnica Superior, cessou a relação jurídica de emprego
público a tempo indeterminado nesta Autarquia, a partir do dia 17 de
dezembro do ano 2013.
8 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, José Francisco
Gomes Monteiro.
307528735

MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE
Aviso n.º 2426/2014
Para os devidos efeitos torna-se publico, que por meu despacho de
20 de janeiro de 2014, no uso da competência que me é conferida na
alínea a) do n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
nomeei, para o cargo de Secretário do Gabinete de Apoio Pessoal aos
vereadores, a Dr.ª Sandra Margarida Ferreira Carvalho, com efeitos a
partir de 01 de fevereiro de 2014.
29 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Jacinto Manuel
Lopes Cristas Flores.
307580923

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES
Declaração de retificação n.º 163/2014
Para os devidos efeitos se retifica o aviso n.º 1351/2014, publicado
na 2.ª série do Diário da República, n.º 21, de 30 de janeiro de 2014,
onde deve ler-se, após o ponto 16):
«17) Dos 10 postos de assistente operacional (jardineiro) e dos
3 postos de assistente operacional (trolha) a concurso é fixada a reserva
de 1 posto de trabalho para candidatos com deficiência, devidamente
comprovada, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %,
nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro.
Para efeitos de admissão ao concurso, os candidatos com deficiência terão de apresentar declaração do grau de incapacidade, tipo
de deficiência, assim como indicar as respetivas capacidades de comunicação e expressão.»
30 de janeiro de 2014. — A Vereadora de Recursos Humanos (por
delegação de competências conforme despacho de 2 de janeiro de 2014),
Dr.ª Adelina Paula Pinto.
307583029

MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA
Aviso n.º 2427/2014
Provimento do cargo de chefe de divisão financeira e patrimonial
Em cumprimento do disposto no artigo 21.º da 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 adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de
29 de agosto, a seguir se publica o meu Despacho, datado de 02 de
dezembro de 2013, a nomear, com efeitos no dia 01 de dezembro de
2013, o candidato Pedro Gonçalo da Cruz Grácio, no cargo de Chefe
de Divisão Financeira e Patrimonial, em Comissão de Serviço, por três
anos, e a respetiva nota curricular relativa ao currículo académico e
profissional do nomeado.
«Ao abrigo da competência prevista a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e no âmbito do artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.º 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 adaptada à administração local pela Lei
n.º 49/2012, de 29 de agosto, e considerando que:
1) Foi dado cumprimento ao estabelecido n.º 1 do artigo 20.º e
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.º 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 adaptada à administração
local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto; tendo sido efetuado procedimento concursal para o provimento do Cargo de Chefe de Divisão
Municipal — Cargo de Direção Intermédia de 2.º grau para a unidade
orgânica flexível “Divisão Financeira e Patrimonial”, aberto conforme
deliberação da Câmara Municipal do dia 10 de maio de 2013, e deliberação da Assembleia Municipal do dia 29 de junho de 2013, publicado
no “Diário da República”, 2.ª série, n.º 144, datado de 29 de julho de
2013 (Aviso n.º 9711/2013), publicitado na Bolsa de Emprego Público,
no dia 29 de julho de 2013 (n.º OE201307/0428), e no jornal de expansão
nacional “Público”, na sua edição de 31 de julho de 2013;
2) O recrutamento para o cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau é
feito de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados, dotados de competência
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e
controlo; e que reúnam quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento
seja exigível uma licenciatura;
3) Durante o prazo determinado para a apresentação de candidaturas,
apresentaram-se ao procedimento, Pedro Gonçalo da Cruz Grácio e Rita
Gomes Ferreira Anacleto Alonso, tendo esta última candidata estado
ausente na prova de seleção para a qual foi devidamente convocada;
4) Findo o procedimento de recrutamento e seleção, o Júri elaborou
uma proposta de designação nos termos da terceira ata de reunião de
júri realizada em 24 de setembro de 2013, do candidato, Pedro Gonçalo
da Cruz Grácio, por considerar que o mesmo reúne os requisitos gerais
para o exercício do cargo de Chefe de Divisão, nos termos do n.º 1
do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.º 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 adaptada à administração
local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, em virtude de possuir conhecimentos e experiência na área Financeira e Patrimonial, capacidade
de liderança e direção, de determinação em motivar uma equipa, bem

