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artigos 59.º e seguintes da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com
efeitos a 16 de dezembro de 2013, e pelo período de 18 meses.

ANEXO

16 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Fernando
Manuel Tinta Ferreira.
307496821

Nota curricular

MUNICÍPIO DE CAMINHA
Aviso n.º 408/2014
Luís Miguel da Silva Mendonça Alves, Presidente da Câmara Municipal de Caminha:
Torno público que, para os devidos efeitos que, pelo meu Despacho
n.º 5/2013, de 30 de outubro de 2013, e ao abrigo da competência que
me é conferida pelo disposto no n.º 2, alínea b), artigo 42.º, da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, nomeei como Secretários do Gabinete
de Apoio à Vereação, Paula Cristina Barbosa Araújo e Sónia Cláudia Cubal Torres, com efeitos a partir de 01 de novembro de 2013.
26 de novembro de 2013. — O Presidente de Câmara, Miguel Alves.
307435439
Aviso n.º 409/2014
Luís Miguel da Silva Mendonça Alves, Presidente da Câmara Municipal de Caminha:
Torno público que, para os devidos efeitos que, pelo meu Despacho
n.º 6/2013, de 30 de outubro de 2013, e ao abrigo da competência que
me é conferida pelo disposto no n.º 1, alínea a), artigo 42.º, da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, nomeei como Secretário do Gabinete
de Apoio à Presidência, Filipe Samuel Baltazar Fernandes, com efeitos
a partir de 01 de novembro de 2013.
26 de novembro de 2013. — O Presidente de Câmara, Miguel Alves.
307435414

MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL

Dados pessoais:
Nome — João Manuel Silva Salgado
Data nascimento — 28 de agosto de 1965
Nacionalidade — Portuguesa
Formação académica:
Finalista em Licenciatura de Relações Públicas e Publicidade, pelo
Instituto Superior Novas Profissões;
2 — Minor em Sociologia Temas, pela Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa;
Curso de Formação de Gerentes, pelo Instituto Superior de Formação
Bancária.
Experiência profissional:
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Cascais,
de fevereiro de 2011 a outubro de 2013;
Administrador (não executivo) da LEMO — Laboratório Ensaio
Materiais de Obras, EIM, de 01 de maio de 2010 a 31 de maio de 2011;
1.º Secretário da Mesa Assembleia Geral da EMAC — Empresa de
Ambiente de Cascais, EM-SA, de 2009 até ao corrente;
Adjunto do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais, de 24
de outubro de 2009 a 01 de fevereiro de 2011;
Secretário Político do Gabinete do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais, de 19 de outubro de 2005 a 23 de outubro de 2009;
Chefe Administrativo de Estabelecimento na caixa Económica Montepio Geral (que adquiriu o Finibanco, S. A. , onde foi admitido em 23
de janeiro de 1998 e desempenhou funções até 18 de outubro de 2005,
data da requisição ao abrigo da Lei Eleitoral das Autarquias Locais,
como membro do Gabinete de apoio pessoal do então Vice-presidente
da Câmara Municipal de Cascais;
Empregado Carteira no Banco Totta & Açores, de 4 de junho de 1990
a 22 de janeiro de 1998.
307493224

Aviso n.º 410/2014

Aviso n.º 412/2014

Rogério Mota Abrantes, Presidente da Câmara Municipal de Carregal
do Sal:
Torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 118.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de novembro na sua redação atual, que durante o
período de 30 dias, a contar do dia 10 de janeiro de 2014, é submetido
a inquérito público o projeto de alteração do Regulamento e Tabela
de Taxas, Licenças e Prestação de Serviços, e respetivo Relatório da
Fundamentação Económico-Financeira.
Durante esse período, poderão os interessados, consultar a proposta
acima referida no Serviço de Taxas e Licenças (Balcão Multisserviços)
desta Câmara Municipal, nas Juntas de Freguesia do Município e em
www.carregal-digital.pt.
Podem ainda os interessados, querendo, apresentar por escrito, durante
o horário normal de expediente das 09h00 às 17h00, perante o Presidente
da Câmara Municipal, as observações tidas por convenientes.

Em cumprimento do disposto no artigo 12.º, do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, conjugado com a alínea d), do n.º 2, do
artigo 42.º e n.os 4 e 5 do artigo 43.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se torna público que, conforme despacho do Sr. Presidente da
Câmara, Dr. Carlos Carreiras, de 31 de outubro de 2013, foi designada
Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação, Joana Nascimento Encarnação Santos, cuja entidade de origem é a empresa “Obrecol, Obras e
Construções, S. A.”, com efeitos a 24 de outubro de 2013.

30 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Rogério Mota
Abrantes.
307504937

MUNICÍPIO DE CASCAIS
Aviso n.º 411/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 12.º, do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, conjugado com a alínea d), do n.º 2, do
artigo 42.º e n.os 4 e 5 do artigo 43.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se torna público que, conforme despacho do Sr. Presidente da
Câmara, Dr. Carlos Carreiras, de 31 de outubro de 2013, foi designado
Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereação, João Manuel Silva Salgado,
cuja entidade de origem é a empresa “Caixa Económica Montepio Geral”,
com efeitos a 24 de outubro de 2013.
16 de dezembro de 2013. — A Vereadora, no uso das competências
delegadas conforme despacho n.º 110/2013, de 30 de outubro, Paula
Gomes da Silva.

16 de dezembro de 2013. — A Vereadora, no uso das competências
delegadas conforme despacho n.º 110/2013, de 30 de outubro, Paula
Gomes da Silva.
ANEXO
Nota curricular
Dados pessoais:
Nome — Joana Nascimento Encarnação Santos
Data nascimento — 14 de janeiro de 1982
Nacionalidade — Portuguesa
Habilitação académica e profissional:
Setembro 2010 — fevereiro 2011 — Curso Geral de Gestão (Grau
Académico: Pós-Graduação) — Nova Executivos — Nova Fórum;
Setembro 2000 — janeiro 2006 — Licenciatura em Engenharia Civil,
Perfil de Estruturas e Construção, Orientação Construção — Universidade Técnica de Lisboa — Instituto Superior Técnico;
Setembro 1997 — julho 2000 — Ensino Secundário — Colégio Sagrado Coração de Maria.
Experiência profissional:
Abril 2013 — outubro 2013 — Adjunta em Gabinete de Vereação da
Câmara Municipal de Cascais;
Setembro 2012 — abril 2013 — Direção de Comunicação e Controlo — Obrecol, Obras e Construções, S. A.;
Junho 2010 — abril 2013 — Direção e Gestão de Investimento Imobiliário — Obrecol, Obras e Construções, S. A.;

778

Diário da República, 2.ª série — N.º 6 — 9 de janeiro de 2014

Abril 2010 — janeiro 2013 — Direção de Marketing e Comunicação — Obrecol, Obras e Construções, S. A.;
Novembro 2008 — março 2010 — Direção de Obra (Engenheira) —
Obrecol, Obras e Construções, S. A.;
Março 2007 — outubro 2008 — Direção de Obra (Engenheira) — Edifer Construções — Obras e Construções, S. A.;
Março 2006 — março 2007 — Estágio (Engenharia Civil) — Edifer
Construções — Obras e Construções, S. A.
307493427

Experiência profissional:
Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Cascais (2011-2013);
Direção de Planeamento e Coordenação da Equipa Técnica de Segurança da Sensorvídeo (2003-2011);
Diretora Comercial do Teatro S. Luís — Lisboa (1996-1997);
Diretora da Saviotty & Esaguy — CEO da Lapainveste (1990-1996);
Professora de Matemática (1984-1989).
307493565

Aviso n.º 413/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 12.º, do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, conjugado com a alínea c), do n.º 1, do
artigo 42.º e n.os 4 e 5 do artigo 43.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se torna público que, conforme despacho do Sr. Presidente da
Câmara, Dr. Carlos Carreiras, de 31 de outubro de 2013, foi designada
Secretária do Gabinete de Apoio à Presidência, Maria Leonor da Costa
Franco da Silva Guerreiro, com efeitos a 24 de outubro de 2013.
16 de dezembro de 2013. — A Vereadora, no uso das competências
delegadas conforme o despacho n.º 110/2013, de 30 de outubro, Paula
Gomes da Silva.
ANEXO
Nota curricular

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE
Aviso (extrato) n.º 415/2014
Para os devidos efeitos se torna público que foram nomeados, nos
termos do artigo 42.º e do n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de
12/9, em regime de comissão de serviço:
Para o Gabinete de Apoio à Presidência, nos termos da alínea a) do
n.º 1 do artigo 42.º:
João Manuel de Barros Figueiredo, como adjunto do gabinete, por
meu despacho de 17 de outubro de 2013;
Maria de Fátima Guerra Sousa e Silva, como secretária do gabinete,
por meu despacho de 8 de outubro de 2013;

Dados pessoais:

Para o Gabinete de Apoio aos Vereadores, nos termos da alínea b)
do n.º 2 do artigo 42.º:

Nome — Maria Leonor da Costa Franco da Silva Guerreiro;
Data nascimento — 03 de maio de 1964;
Nacionalidade — Portuguesa.

Isabel Maria do Rosário Trindade e Cláudia Maria Rodrigues Ferreira Gomes, como secretárias do gabinete, por meu despacho de 8 de
outubro.

Habilitação académica:

De acordo com o respetivo estatuto, as remunerações são as constantes
do artigo 43.º do mesmo diploma legal.

11.º Ano.
Experiência profissional:
Secretária do Presidente da Câmara Municipal de Cascais por
nomeação, desde fevereiro de 2011;
Apoio administrativo ao Sr. Vice-Presidente desde novembro de 2005;
Apoio administrativo ao diretor do Departamento das Atividades
Económicas;
Apoio administrativo ao chefe de Divisão das Atividades Económicas;
Atendimento geral da Câmara Municipal de Cascais, durante 4 anos;
Património inventário e seguros;
Entrada na Câmara Municipal de Cascais em dezembro de 1990
como assistente técnica;
Loja de desporto desde 1987 até 1990.
307492966
Aviso n.º 414/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 12.º, do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, conjugado com a alínea c), do n.º 1, do
artigo 42.º e n.os 4 e 5 do artigo 43.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se torna público que, conforme despacho do Sr. Presidente da
Câmara, Dr. Carlos Carreiras, de 31 de outubro de 2013, foi designada
Adjunta do Gabinete de Apoio à Presidência, Maria do Céu Oliveira
Azevedo Alexandrino da Silva Garcia, cuja entidade de origem é a
empresa “Cascais Dinâmica-Gestão de Economia, Turismo e Empreen
dedorismo, E. M., S. A.”, com efeitos a 24 de outubro de 2013.
16 de dezembro de 2013. — A Vereadora, no uso das competências
delegadas conforme o despacho n.º 110/2013, de 30 de outubro, Paula
Gomes da Silva.
ANEXO
Nota curricular
Dados pessoais:
Nome — Maria do Céu de Oliveira Azevedo Alexandrino da Silva
Garcia;
Data nascimento — 13 de agosto de 1961;
Nacionalidade — Portuguesa.
Formação académica e profissional:
Certificada pela PSP como Diretora de Segurança (2011);
Licenciada em Políticas de Segurança (2007-2010);
Bacharelato em Matemáticas Modernas e Investigação Operacional
(1978-1980).

19 de dezembro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal,
Benjamim Pereira, arq.
307483318

MUNICÍPIO DE FAFE
Aviso n.º 416/2014
Procedimento concursal para contratação por tempo indeterminado com vista à ocupação de dois postos de trabalho — Carreira/técnico superior: auditoria ou gestão e educação física
ou desporto.
Nos termos do disposto no artigo 19.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, e do artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
adaptado à administração autárquica pelo Decreto-Lei n.º 209/2009,
de 3 de setembro, torna-se público, que por despacho da vereadora
engenheira Helena Lemos, datado de 27 de novembro de 2013, tendo
sido precedido de deliberação camarária de 21 de novembro de 2013,
se encontra aberto, pelo período de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, o procedimento
concursal para contratação em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, para ocupação de dois postos de
trabalho correspondente à carreira/categoria técnico superior: educação
física ou desporto e auditoria ou gestão, previstos e não ocupados no
mapa de pessoal.
Nos termos do disposto no artigo 33.º-A, n.º 1, da Lei n.º 53/2006,
de 7 de dezembro, aditado por força do artigo 38.º, n.º 2, da Lei
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e no respeitante ao procedimento
de mobilidade especial e eventual existência de pessoal em reserva de
recrutamento e após consulta via e-mail, à entidade gestora de mobilidade
(mobilidade@ina.pt) o Município foi informado, via e-mail, datado de
1 de novembro, e relativamente ao técnico superior — auditoria ou
gestão, o qual se transcreve: «Informamos que não existem, nesta data,
trabalhadores com licenciatura em Auditoria ou Gestão em situação
de mobilidade especial para recolocação no concelho de Fafe» e no
respeitante ao técnico superior — educação física ou desporto, «Informamos que não existem, nesta data, trabalhadores com licenciatura em
Educação Física ou Desporto em situação de mobilidade especial para
recolocação no concelho de Fafe».
Relativamente à consulta prévia à ECCRC, determinada pelo disposto no n.º 1 do artigo 4.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, e de

