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dos Paços do Município, bem como notificada aos candidatos por ofício
registado, com aviso de receção.
6 de março de 2014. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel Martins
de Vasconcelos.
307672559
Aviso n.º 3875/2014
Para os devidos efeitos e nos termos do previsto nos artigos 234.º e
235.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que, por
meu despacho de 25 de novembro de 2013, foi concedida licença sem
remuneração à trabalhadora assistente operacional Edna Marisa da
Trindade Alvim, pelo período de 12 meses, com início em 1 de março
de 2014.
7 de março de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Manuel
Martins de Vasconcelos.
307674705
Aviso n.º 3876/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d)do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27/02, torna-se público que cessou, por motivo de
aposentação, a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado o seguinte trabalhador:
Manuel Rodrigues Almeida — Assistente Operacional, posição remuneratória 1 — nível 1, desligado do serviço em 01/01/2014.
7 de março de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Luís Manuel
Martins de Vasconcelos.
307674495
Aviso n.º 3877/2014
Para os devidos efeitos e nos termos do previsto nos artigos 234.º e
235.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-se público que, por
meus despachos de 25 de novembro de 2013 e de 7 de março de 2014,
foram concedidas as renovações de licença sem remuneração às trabalhadoras assistentes operacionais, Ana Maria Ferreira de Almeida e Olga
Maria Lopes Patrício, pelo período de mais doze meses com início em 1
de dezembro de 2013 e 18 de março de 2014, respetivamente.
7 de março de 2014. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel Martins
de Vasconcelos.
307674543

MUNICÍPIO DE PALMELA
Aviso n.º 3878/2014
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, por despachos do
presidente da Câmara, Álvaro Manuel Balseiro Amaro, datados de 27 de
dezembro de 2013, na sequência da implementação da nova estrutura
orgânica, aprovada por deliberações da Câmara Municipal de 20 de
novembro e 11 de dezembro de 2013, e da Assembleia Municipal, de
28 de novembro de 2013, e na necessidade de funcionamento das novas
unidades orgânicas nela constantes, nos termos do n.º 1 do artigo 27.º
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, foram nomeados para exercer funções
dirigentes, em regime de substituição, com efeitos a partir de 1 de janeiro
de 2014, os seguintes trabalhadores:
Diretores de departamento:
Licenciada Maria Teresa de Sousa Palaio e Santos Pereira, diretora
do Departamento de Ambiente e Gestão Operacional do Território.
Licenciado Paulo Eduardo Matias Gomes Pacheco, diretor do Departamento de Administração e Desenvolvimento Organizacional.
Chefes de divisão:
Licenciada Aida Cristina Militão Soares, chefe da Divisão de Espaço
Público e Ambiente.
Licenciada Ana Paula Ruas Ambrósio, chefe da Divisão de Recursos
Humanos e Organização.
Licenciada Fernanda Maria Pereira Rolo, chefe da Divisão de Educação e Intervenção Social.
Licenciado João Carlos Alves Faim, chefe da Divisão de Águas e
Resíduos Sólidos Urbanos.

Licenciado Jorge Manuel Branco Martinho, chefe da Divisão de
Administração Urbanística.
Licenciado José Manuel Calado Mendes, chefe da Divisão de Cultura,
Comunicação e Turismo.
Licenciada Cristina Custódia dos Reis Rodrigues, chefe da Divisão
de Conservação e Logística.
Cargos de direção intermédia de 3.º grau:
Licenciado Luís António da Costa Benzinho, chefe do Gabinete de
Estudos, Projetos e Empreitadas.
Licenciado Simão Abel de Brito Neves, chefe do Gabinete Jurídico
e de Fiscalização.
18 de fevereiro de 2014. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos
e Organização, Ana Paula Ruas (no uso da competência subdelegada
pelo despacho n.º 19/2014, de 6 de janeiro).
307674576

MUNICÍPIO DE POMBAL
Aviso n.º 3879/2014
1 — Torna-se público, nos termos e para os efeitos conjugados do n.º 2,
do artigo 4.º e n.º 1, do artigo 9.º, ambos do Decreto-Lei n.º 209/2009,
de 3 de setembro, na sua atual redação, com a alínea a), do n.º 1, do
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, que por meu despacho
de 10/03/2014, ante deliberação do Órgão Câmara Municipal, proferida
em reunião de 14/02/2014 e do Órgão Assembleia Municipal, proferida
em sessão de 28/02/2014, em conformidade com o estatuído no n.º 2
do artigo 64.º, da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, se encontram
abertos, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, procedimentos concursais
comuns para ocupação de (9) nove postos de trabalho, previstos e não
ocupados no Mapa de Pessoal, deste Município, para a carreira/categoria
de Assistente Operacional, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, em várias áreas de trabalho,
de acordo com as seguintes referências:
Referência A: (4) quatro postos de trabalho para a carreira/categoria
de Assistente Operacional — área de Operador de Estações Elevatórias,
Tratamento ou Depuradoras, para a Unidade de Saneamento;
Referência B: (4) quatro postos de trabalho para a carreira/categoria
de Assistente Operacional — área de Cantoneiro de Limpeza, para a
Unidade de Gestão e Promoção Ambiental; e,
Referência C: (1) um posto de trabalho para a carreira/categoria de
Assistente Operacional — área de Mecânico, para a Divisão de Gestão
e Conservação de Equipamentos.
2 — Para efeitos do n.º 1, do artigo 4.º, da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, regista-se a inexistência de qualquer reserva de recrutamento constituída nesta Câmara Municipal e, também a inexistência
de pessoal em situação de mobilidade especial, conforme resposta da
Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas
(INA), que atualmente é a Entidade Centralizada para a Constituição de
Reservas de Recrutamento (ECCRC), ao e-mail enviado para o efeito,
em razão de não ter sido, ainda, publicitado qualquer procedimento
concursal para constituição de reservas de recrutamento.
3 — Local de trabalho: área do Município de Pombal.
4 — Legislação aplicável aos presentes procedimentos concursais:
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), na sua atual redação;
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação; Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril; Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, na
sua atual redação; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho;
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, na sua atual redação; Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro e Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro.
5 — Descrição genérica das funções para a carreira/categoria de Assistente Operacional: as constantes no Anexo à Lei n.º 12-A/2008, de 27
de fevereiro, referido no n.º 2, do seu artigo 49.º, às quais corresponde o
grau 1 de complexidade funcional — “Funções de natureza executiva,
de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem
definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas
de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e
serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade pelos
equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo,
quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.”
5.1 — Caracterização dos postos de trabalho de acordo com os respetivos Perfis de Competências:
Referência A: Assistente Operacional — área de Operador de Estações Elevatórias, Tratamento ou Depuradoras — Regula e assegura o

