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Aviso (extrato) n.º 432/2014
Cessação de funções de membros dos gabinetes de apoio pessoal
Torna-se público que cessaram funções nos gabinetes de apoio pessoal, com efeitos a 22 de outubro de 2013, nos termos do disposto no
n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os seguintes
membros:
Jorge Manuel Nunes Zacarias, adjunto de vereador.
José António da Silva Oliveira, adjunto de vereador.
Júlia Coromoto Soares da Silva, secretária da presidente.
Julieta Maria Pinho Coelho Conde Marques, secretária de vereador.
Maria Rosa Ribeiro Figueira, secretária de vereador.
Mário Nuno Duarte Jerónimo, chefe de gabinete.
Teresa Paula Pereira Bastos, secretária de vereador.
Vanda Maria Guerra Domingos Marques, secretária da presidente.
Zília Rosa Nascimento Brito Marques Costa, secretária de vereador.
18 de dezembro de 2013. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa,
Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo
Serra Barreiros.
307481528
Aviso (extrato) n.º 433/2014
Nomeação de adjunto do presidente
Torna-se público que o Sr. Presidente da Câmara, nomeou, com
efeitos a 23 de outubro de 2013, como adjunto do seu gabinete, Jorge
Manuel Nunes Zacarias, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 42.º,
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 43.º do
mesmo diploma legal e com as disposições aplicáveis pelo Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
Nota curricular do nomeado:
Nome: Jorge Manuel Nunes Zacarias
Naturalidade: Alhandra — Vila Franca de Xira
Data de Nascimento: 20 de julho de 1960
Habilitações Académicas: Curso complementar de Eletrotecnia
Carreira Profissional:
Exerceu funções de coordenador técnico com responsabilidade nas
áreas dos equipamentos de desporto e recreio, animação, controle, vigilância e acolhimento na Lismarketing Equipamentos, nos períodos
de junho de 1998 a fevereiro de 2002 e de janeiro de 2009 a novembro
de 2009.
No período compreendido entre março de 2002 e dezembro de 2008,
exerceu funções de assessoria na gestão dos equipamentos de recreio,
desporto e lazer desta Câmara Municipal.
De 15 de novembro de 2009 a 22 outubro de 2013, exerceu nesta
Autarquia funções de Adjunto de Vereador.
19 de dezembro de 2013. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa,
Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo
Serra Barreiros.
307485384
Aviso (extrato) n.º 434/2014

Data de nascimento: 30 de outubro de 1957.
Habilitações académicas: 9.º ano de escolaridade.
Carreira profissional:
De 1993 a 2009 exerceu funções de secretária parlamentar do Grupo
Parlamentar do PCP na Assembleia da República.
Iniciou funções nesta autarquia em 19 de maio de 2010, com um
contrato de prestação de serviços por avença para apoio técnico ao Gabinete dos vereadores da CDU, funções que exerceu até 22 de outubro
do corrente ano.
19 de dezembro de 2013. — Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa,
Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo
Serra Barreiros.
307485043

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
Aviso n.º 435/2014
Dando cumprimento ao disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro na atual redação, torna-se público que foi homologado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal em 13 de dezembro
de 2013 a conclusão com sucesso dos períodos experimentais dos
trabalhadores Paulo Ricardo Silva dos Santos e Armando Manuel
Silva dos Santos, na carreira de assistente operacional, na sequência de procedimento concursal comum na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 5 em 8 de
janeiro de 2013.
16 de dezembro de 2013. — O Vereador, por delegação de competências, Dr. Manuel Monteiro.
307473355

FREGUESIA DE MARTIM LONGO
Aviso n.º 436/2014
Procedimento concursal comum para recrutamento
de um Assistente Operacional
da carreira geral de Assistente Operacional
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27/2 torna-se público que, na sequência de
procedimento concursal comum, para um lugar de assistente Operacional, aberto por aviso publicado no Diário da República n.º 246, de
19/12/2013, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, nos termos da Lei n.º 12-A/2008, de 27/2
e Lei n.º 59/2008, de 11/9, com início de funções em 23/12/2013,
com o seguinte trabalhador António Manuel Cordeiro, com a remuneração mensal ilíquida de 485€, ficando posicionado na 1.ª posição
remuneratória e no nível remuneratório 1 da carreira de Assistente
Operacional.
23 de dezembro de 2013. — O Presidente da Junta, Aníbal Guerreiro
Cardeira.
307495444

FREGUESIA DE RIBEIRA SECA

Nomeação de secretária de vereador

Edital n.º 29/2014

Torna-se público que o presidente da Câmara nomeou, com efeitos a
23 de outubro de 2013, como secretária do gabinete de apoio à vereação,
Maria Fernanda Gomes, ao abrigo da alínea d) do n.º 2 do artigo 42.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 43.º do
mesmo diploma legal e com as disposições aplicáveis pelo Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro.

Carlos Manuel Paiva Anselmo, Presidente da Junta de Freguesia de
Ribeira Seca, concelho da Ribeira Grande, faz saber que, por deliberação
de 6 de novembro de 2012 e de acordo com o regulamento do cemitério
em vigor nesta Freguesia, torna público que esta autarquia é proprietária
das sepulturas e jazigos que abaixo se enumeram:

Nota curricular da nomeada
Nome: Maria Fernanda Gomes.
Naturalidade: Carregal do Sal.

1.º Quartel Direito n.º 6
2.º Quartel Direito n.º 10
3.º Quartel Direito n.º 1
13 de junho de 2013. — A Secretária da Junta de Freguesia, Ana
Beatriz Gouveia Botelho.
307427306

