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Diário da República, 2.ª série — N.º 55 — 19 de março de 2014
MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS
Aviso n.º 3882/2014

Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se publico que, por meu
despacho de 28 de fevereiro de 2014, na sequência dos resultados obtidos no procedimento concursal para preenchimento de um posto de
trabalho na carreira de Técnico Superior, conforme aviso publicitado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 10779/2013, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas, na modalidade de contrato por
tempo indeterminado, em 10 de março de 2014, com a candidata, Luísa
Isabel dos Santos Silva, com a remuneração correspondente à posição
4.ª, nível 23.º correspondente a 1.613,42 €.
Nos termos dos n.os 2 e 3, do artigo 73 da Lei n.º 59/2008, de 11
de setembro, conjugado com o n.º 3 e seguintes do artigo 12.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, nomeio para júri do período experimental os seguintes elementos:
Presidente: Maria Leonor Domingos Calisto Lopes, Diretora do Departamento de Administração Urbanística.
Vogais Efetivos: Manuel Augusto Vicente Santos, Técnico Superior
e Fernando Marques Tomas, Técnico Superior.
Vogais suplentes: Telma Filipa Santos Pereira, técnica superior e
Marta Marcelina Guedes Rodrigues, técnica Superior.
11 de março de 2014. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo Ramos Ferreira.
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MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Aviso n.º 3883/2014
Designação em comissão de serviço,
no cargo de Chefe de Divisão Municipal de Gestão Urbanística
O procedimento de recrutamento e seleção com vista ao provimento
do cargo de Chefe de Divisão Municipal de Gestão Urbanística, foi
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 145 e na Bolsa de
Emprego Público, em 29/07/2011 e no Jornal “Diário de Notícias”,
em 01/08/2011.
Na sequência do processo de seleção e de acordo com a ata do júri, a
escolha efetuada, nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
aplicada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto,
recaiu na candidata Teresa Alexandra Veiga Laranjeira, pelo facto de
satisfazer os requisitos definidos para o cargo e por possuir perfil adequado para o desempenho do mesmo.
Nos termos do disposto no n.º 9 do já referido artigo 21.º, a candidata
foi designada, por despacho do Sr. Presidente exarado em 2014/02/14,
em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável
por iguais períodos de tempo, para o exercício do cargo de Direção
Intermédia de 2.º Grau — Chefe de Divisão Municipal de Gestão Urbanística.
O presente despacho produz efeitos a 14 de fevereiro de 2014.
Anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional da designada:
Nome: Teresa Alexandra Veiga Laranjeira
Naturalidade: Santo Ildefonso, Porto
Data de Nascimento: 17 de abril de 1971
Habilitações Académicas: Licenciatura em Arquitetura, pela Faculdade
de Arquitetura da Universidade do Porto, concluída no ano de 1996
Experiência Profissional:
Em 16 de janeiro de 2010 — Designada, em regime de substituição,
para o cargo de Chefe da Divisão de Gestão Urbanística;
Em 01 de fevereiro de 2008 — Ingressou no quadro desta Autarquia
com a categoria de técnica superior de Arquiteto, desenvolvendo funções
na Divisão de Gestão Urbanística;
Iniciou funções nesta Autarquia, no dia 14 de março de 2005, com
um contrato de trabalho a termo resolutivo certo, para prestar funções
equivalentes à categoria de Técnico Superior de Arquiteto;
De março de 2004 a março de 2005, foi Bolseira de Investigação no
Centro de Estudos de Urbanismo e de Arquitetura do Instituto Superior
de Ciências do Trabalho e da Empresa;
De abril de 1999 a janeiro de 2002 exerceu funções na Câmara Municipal de Gondomar, Gabinete Técnico Local de São Pedro da Cova
e de Fânzeres.

Formação profissional:
Pós-graduação em Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano, Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, concluída em 1998;
Curso Temático sobre “Legislação Urbanística: os Novos RJIGT e
RJUE”;
O Novo Regime Jurídico da Urbanização e Edificação;
Frequência de outras ações de formação, seminários, colóquios e
conferências.
7 de março de 2014. — 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.
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Aviso n.º 3884/2014
Designação em comissão de serviço, no cargo de Coordenador
do Gabinete de Apoio ao Munícipe
e Atividades Económicas (Equiparado a Chefe de Divisão)
O procedimento de recrutamento e seleção com vista ao provimento do
cargo de Coordenador do Gabinete de Apoio ao Munícipe e Atividades
Económicas (Equiparado a Chefe de Divisão), foi publicado na 2.ª série
do Diário da República n.º 143 e na Bolsa de Emprego Público, em
26/07/2013 e no Jornal “Diário de Notícias”, em 31/07/2013.
Na sequência do processo de seleção e de acordo com a ata do júri, a
escolha efetuada, nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
aplicada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto,
recaiu na candidata Isabel Maria Leal de Araújo Mateus, pelo facto
de satisfazer os requisitos definidos para o cargo e por possuir perfil
adequado para o desempenho do mesmo.
Nos termos do disposto no n.º 9 do já referido artigo 21.º, a candidata
foi designada, por despacho do Sr. Presidente exarado em 2014/02/18,
em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável
por iguais períodos de tempo, para o exercício do cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau — Coordenadora do Gabinete de Apoio ao Munícipe
e Atividades Económicas (Equiparado a Chefe de Divisão).
O presente despacho produz efeitos a 18 de fevereiro de 2014.
Anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional da designada:
Nome: Isabel Maria Leal de Araújo Mateus
Naturalidade: São Sebastião da Pedreira — Lisboa
Data de Nascimento: 21 de julho de 1966
Habilitações Académicas: Licenciatura em Gestão, pela Universidade Técnica de Lisboa — Instituto Superior de Economia e Gestão,
concluída no ano de 1992
Experiência Profissional:
Em 20 de maio de 2013 — Designada, em regime de substituição,
para o cargo de Coordenadora do Gabinete de Apoio ao Munícipe e
Atividades Económicas (equiparado a Chefe de Divisão);
Em 25 de janeiro de 2011 — Nomeada Chefe de Divisão de Atividades
Económicas, em regime de substituição, tendo cessado essas funções
no dia 20 de maio de 2013, por extinção da unidade orgânica, face à
nova estrutura;
Iniciou funções nesta Autarquia a 18 de agosto de 2003, na situação de
requisitada à Câmara Municipal de Lisboa, desenvolvendo funções nas
áreas de Gestão dos Mercados do Departamento de Economia e Turismo,
tendo ingressado no quadro a 17 de agosto de 2005, por transferência,
detendo a categoria de técnica superior de Economia e Gestão;
De janeiro de 1998 a agosto de 2003 — exerceu funções na Câmara
Municipal de Lisboa, na Divisão de Gestão de Mercados do Departamento de Abastecimentos, nomeadamente gestão dos mercados retalhistas e gestão dos espaços comerciais;
Iniciou funções na Câmara Municipal de Lisboa a 01 de outubro de
1993 com a categoria de técnica superior na área funcional de Venda
Ambulante e Feiras do Departamento de Abastecimentos Urbanos.
Formação profissional:
Plataforma do IMI — Sistema de Informação do Mercado Interno;
Licenciamento Industrial; O Novo Código da Contratação Pública;
Gestão da Qualidade nos Municípios; Gestão Orçamental e Produtos
Financeiros; Frequência de outras ações de formação, seminários, colóquios e conferências.
7 de março de 2014. — 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.
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