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10 — Alino Pestana da Silva
11 — Carlos Victor Pestana Encarnação
12 — Pedro Gregório Augusto França
13 — Fernando França Fernandes Cristóvão
14 — João Ferdinando Fernandes
15 — João Pestana Reis
16 — Manuel Agostinho
17 — Manuel Jorge Santos Rodrigues
18 — Manuel Silva Rodrigues Freitas
19 — Carlos Vicente Xavier
20 — António Jesus Caldeira Silva
21 — José Abreu Barbosa
22 — José da Conceição Fernandes Luís
23 — José Freitas Barbosa
24 — José Humberto Gomes Silva
25 — Manuel Figueira
26 — Manuel Raimundo Gouveia
27 — Maria Celeste Andrade Carmo
28 — Abílio Francisco Jesus
29 — António João Teixeira Freitas
30 — João Sousa
31 — Manuel José Fernandes Perestrelo
32 — José Francisco Pestana
33 — Hilário dos Santos Coelho
34 — João Fernandes Andrade
Publique-se no Diário da República e no sítio oficial do Município
na internet.
307503365

MUNICÍPIO DE SARDOAL

servatória do Registo Civil e Cartório Notarial de Sardoal, tendo ao
longo do seu percurso profissional desempenhado funções de Comando
nos Bombeiros Municipais de Sardoal, desempenhou diversos cargos
políticos, desde de 2009 é adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência
e Comandante dos Bombeiros Municipais de Sardoal.
307457869

MUNICÍPIO DE SEIA
Aviso n.º 426/2014
Para 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, foi concluído com sucesso o período experimental do trabalhador, Isabel Margarida Brito Ferreira, na sequência do Procedimento
Concursal Comum de recrutamento na modalidade de relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado, para ocupação de um
posto de trabalho na categoria de Técnico Superior (Serviço Social),
da carreira de Técnica Superior, no serviço de Ação Social, aberto por
Aviso n.º 177556/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 196, de 09 de outubro de 2009.
O tempo de duração do período experimental é contado para todos
os efeitos legais, na carreira e na categoria em causa.
17 de dezembro de 2013. — O Vereador com competências delegadas,
Paulo Caetano Abrantes Jorge.
307501518
Aviso n.º 427/2014

Aviso n.º 424/2014
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal datado de 10 de outubro 2013, no uso da
competência que lhe é conferida pelo disposto no n.º 4 do artigo 43.º
do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicado aos
municípios pelo n.º 5 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designou, com efeitos a partir de 10 de outubro de 2013, inclusive,
Patrícia Ferreira Rei, cuja nota curricular é publicada em anexo, para
desempenhar as funções de chefe do Gabinete de Apoio à Presidência da
Câmara Municipal de Sardoal. O estatuto remuneratório será o estipulado
n.º 1 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
14 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara, António Miguel
Cabedal Borges.
Nota curricular
Patrícia Ferreira Rei, 34 anos, solteira, natural do Concelho de Coimbra, detentora de um MBA pela Escola de Negócios Insead em França
e de uma licenciatura em Engenharia Física Tecnológica pelo Instituto
Superior Técnico.
O seu percurso profissional engloba a gestão de empresas, a consultoria estratégica, a gestão de projetos e a banca de investimento.
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Aviso n.º 425/2014
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do Presidente da Câmara Municipal datado de 10 de outubro de 2013, no uso
da competência que lhe é conferida pelo disposto no n.º 4 do artigo 43.º
do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicado aos
municípios pelo n.º 5 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designou, com efeitos a partir de 10 de outubro de 2013, inclusive,
José Rosa Reis Curado, cuja nota curricular é publicada em anexo, para
desempenhar as funções de Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal de Sardoal. O estatuto remuneratório será o
estipulado n.º 2 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
14 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara, António Miguel
Cabedal Borges.
Nota Curricular
José Rosa Reis Curado, 58 anos, casado, detentor do Curso Geral
Liceal, e diversas formações na área de proteção Civil.
O seu percurso profissional foi iniciado como funcionário do Ministério da Justiça, Direção Geral Dos Registos e do Notariado — Con-

Abertura de procedimentos concursais comuns de recrutamento
na modalidade de relação de emprego público por tempo indeterminado, para as categorias e áreas de atividade, referentes às
atividades internalizadas em virtude da dissolução da Empresa
Municipal de Cultura e Recreio de Seia, EMCR de Seia — EM,
nos termos e para efeitos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.
1 — Nos termos do disposto no artigo 19.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, do artigo 9.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro,
do artigo 50.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua atual
redação, do n.º 2, do artigo 46.º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e nos termos do n.º 2, do artigo 66.º, da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro, torna-se público que, na sequência de deliberação do órgão
executivo de 18 de abril de 2013, do órgão deliberativo de 26 de abril de
2013 e por meu despacho de 19 de dezembro de 2013, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente
aviso na 2.ª série do Diário da República, procedimentos concursais
comuns, visando a ocupação de 11 postos de trabalho, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para
as categorias e áreas de atividade, referentes às atividades internalizadas
em virtude da dissolução da EMCR de Seia — EM, nos termos e para
os efeitos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, em conformidade com o
previsto no Mapa de Pessoal do Município de Seia.
Ref. A) 1 posto de trabalho na Categoria de Técnico Superior (Nutrição
Humana, Social e Escolar);
Ref. B) 1 posto de trabalho na Categoria de Técnico Superior (Secretariado e Assessoria);
Ref. C) 1 posto de trabalho na Categoria de Técnico Superior (Relações Internacionais);
Ref. D) 1 posto de trabalho na Categoria de Assistente Técnico (Arquivo);
Ref. E) 1 posto de trabalho na Categoria de Assistente Técnico (Administração);
Ref. F) 1 posto de trabalho na Categoria de Assistente Técnico (Desporto);
Ref. G) 1 posto de trabalho na Categoria de Assistente Técnico (Natação);
Ref. H) 1 posto de trabalho na Categoria de Assistente Operacional
(Cultura);
Ref. I) 1 posto de trabalho na Categoria de Assistente Operacional
(Vigilante);
Ref. J) 1 posto de trabalho na Categoria de Assistente Operacional
(Guia);
Ref. L) 1 posto de trabalho na Categoria de Assistente Operacional
(Guia).

