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Deliberação n.º 773/2014

Deliberação n.º 774/2014

Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local
de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 12 de fevereiro de 2014, foi
autorizada a acumulação de funções públicas a Emília de Jesus Antunes
Ferreira Duro, assistente graduada de cirurgia geral, na Escola Superior
de Saúde do Instituto Politécnico de Beja. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

Por deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local
de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E., de 26 de fevereiro de 2014, foi
autorizada a acumulação de funções privadas a Jorge Manuel de Colos
Pinto Pereira, assistente técnico, para a atividade de mediação de seguros
pela Companhia de Seguros Fidelidade. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

17 de março de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração,
Margarida Rebelo da Silveira.
207696584

17 de março de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração,
Margarida Rebelo da Silveira.
207694453

PARTE H
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES
Aviso n.º 4018/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação do
Conselho Intermunicipal, de 4 de fevereiro de 2014, foi designada como
chefe de equipa multidisciplinar da Unidade de Controlo e Gestão da
Contratualização a Dr.ª Sandra Isabel Nunes Carvalho, com estatuto
remuneratório equiparado a cargo de direção intermédia de 3.º grau, correspondente à 6.ª posição remuneratória da carreira de técnico superior,
conforme deliberação de 9 de dezembro do Conselho Intermunicipal,
que aprovou o regulamento interno dos serviços.
Esta designação produz efeitos a partir de 5 de fevereiro de 2014,
inclusive, e será exercida durante o período do mandato dos órgãos da
CIM Viseu Dão Lafões.
5 de março de 2014. — O Primeiro-Secretário Executivo Intermunicipal, Nuno Martinho.
307665114

profissionais e apoio a projetos de investigação sobre aquele solar;
Redação do guião e comissariado das exposições realizadas, no âmbito
das comemorações da revolução de abril, na Oficina da Cultura em
1997, 1998 e 2002; Conceção e redação do guião das exposições anuais
realizadas, de 2001 a 2003 e de 2004 a 2006, sobre o Solar dos Zagallos;
Participação na redação de um plano para a preservação e manutenção
deste palacete; Comissariado técnico da exposição itinerante “Olaria
Portuguesa do Fazer ao Usar” em 2005; Elaboração de conteúdos e
coordenação dos “Programas de Animação sobre Olaria tradicional
e Interpretação do Espaço arquitetónico”; Três edições do Ciclo de
Concerto Noites de Primavera no Solar; Duas edições dos Concertos
ao ar livre no Solar — Solstício de Verão no Solar dos Zagallos; Desde
2010 participou no comissariado técnico da exposição permanente
“O Convento dos Capuchos, vida memória identidade”; na redação
de normas regulamentares de funcionamento da Galeria Municipal
de Arte e na Gestão e acompanhamento das atividades da Divisão de
Equipamentos Culturais.

MUNICÍPIO DE ALMADA

13 de março de 2014. — O Vereador dos Serviços Municipais de
Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, Dr. José Manuel Raposo
Gonçalves.
307694607

Aviso (extrato) n.º 4019/2014

Aviso (extrato) n.º 4020/2014

Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15-01, na redação dada pela Lei n.º 64/2011 de 22-12,
adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012 de 29-08, torna-se
público que o Senhor Presidente desta Câmara Municipal, por despacho
de 27-02-2014, nomeou, em comissão de serviço pelo período de três
anos a partir de 03-03-2014, no cargo de Dirigente do Serviço de Gestão
de Equipamentos Culturais o licenciado Luís Filipe Collaço Nascimento,
por este ter demonstrado reunir os requisitos legais e possuir experiência,
formação e conhecimentos relacionados com as atividades a desenvolver,
comprovados pela nota curricular (anexa) e conforme foi proposto pelo
júri nomeado para o efeito, após análise dos curricula dos candidatos e
da realização da entrevista profissional (pública).

Nos termos do Estatuto do Pessoal Dirigente torna-se público que o
Senhor Presidente desta Câmara autorizou, em 30-01-2014, a recondução, por mais 3 anos com início em 01-04-2014, da comissão de
serviço do Senhor Eng.º Manuel Maria Pereira Laranjeira no cargo de
Direção Intermédia de 1.º grau — Diretor do Departamento de Obras
Municipais.

Nota curricular
Nome: Luís Filipe Collaço Nascimento
Data de nascimento: 19 de fevereiro de 1966
Habilitações académicas: Licenciatura em História, na Universidade
de Lisboa, em 15 de dezembro de 1994 e Pós-graduação em Gestão
Cultural nas Cidades em 2002.
Percurso Profissional: No Museu Nacional do Azulejo durante 4 anos
com funções na área museográfica; Auxiliar de Investigação no Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa participou em projetos
na área da História Moderna e Contemporânea Portuguesa; Na Câmara
Municipal de Almada, em julho de 1993 Técnico de Museografia e desde
junho de 1996 Técnico Superior, Chefe da Divisão de Equipamentos
Culturais, em regime de substituição, desde dezembro de 2009.
Atividades desenvolvidas: Desde 1997 coordenação de dois equipamentos municipais nomeadamente, elaboração de programação anual;
Redação de normas regulamentares para o funcionamento de espaço
vocacionado para receber exposições; Participação na equipa que instalou a coleção de Olaria Tradicional Portuguesa; Redação de textos
de divulgação sobre o Solar dos Zagallos; Coordenação de estágios

13 de março de 2014. — O Vereador dos Serviços Municipais de
Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, Dr. José Manuel Raposo
Gonçalves.
307694494

MUNICÍPIO DE AMARES
Aviso (extrato) n.º 4021/2014
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
de 3 de março de 2014, ao abrigo da competência que me é conferida
pelo artigo 25.º, n.º 2, alínea a), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
designo como chefe de divisão Jurídico-Administrativa e Recursos Humanos o trabalhador Francisco António Fernandes, ao abrigo do disposto
no artigo 19.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e do artigo 20.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, uma vez que o mesmo: i) é trabalhador em
funções públicas com contrato por tempo indeterminado; ii) é licenciado
em Administração Pública; iii) detém competência técnica e é apto a
exercer funções de direção, coordenação e controlo, sendo como tal
reconhecido pelos seus superiores e pelos colegas em geral; iv) exerce,
já desde pelo menos o ano de 2009, funções para as quais seria exigível
uma licenciatura, com especial enfoque na área de recursos humanos e
do manuseamento da legislação jurídico-administrativa.
3 de março de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel
da Rocha Moreira.
307682895

