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sados, os quais poderão, sobre o mesmo, formular por escrito,
perante a presidente da Câmara Municipal, as observações tidas
convenientes.
27 de Outubro de 2006. — A Presidente da Câmara, Isaura Pedro.
3000219518

2007, nos termos do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março.
7 de Novembro de 2006. — A Presidente da Câmara, Susana de
Carvalho Amador.
3000221653

Aviso n.º 55/DRH/SRS/2006

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS

Reclassificação profissional

Aviso n.º 7/06/SACS
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho do
passado dia 20 de Outubro, foi autorizado ao funcionário Tiago Alexandre Aleixo Ramos, técnico de informática adjunto, nível 2, de
nomeação definitiva, do quadro de pessoal deste município, licença
sem vencimento de longa duração, com início no dia 3 de Janeiro de
Nome

Para os devidos efeitos, torna-se público a reclassificação profissional, da funcionária abaixo indicada, em comissão de serviço extraordinária, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, conjugado com a
alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do citado diploma:

Categoria actual

Carla Sofia Nogueira de Matos Sequeira

Categoria a reclassificar

Esc./índ.

Técnico de contabilidade e administração Técnico superior de gestão e administração
de 1.ª classe.
pública de 2.ª classe.

17 de Outubro de 2006. — A Presidente da Câmara, Susana de Carvalho Amador.

Aviso n.º 57/DRH/SRS/2006
Nomeação de cargo dirigente
1 — Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de 20 de Outubro de 2006, nomeei, nos termos do disposto
no artigo 21.º, n.º 3, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, aplicada à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril,
em comissão de serviço, por três anos, com efeitos à data do referido despacho, o licenciado José António dos Remédios Janeiro, no
cargo de chefe da Divisão Municipal de Formação e Saúde Ocupacional.
2 — A selecção foi efectuada tendo em conta o perfil definido no
aviso de abertura do procedimento, bem como a área do cargo a prover.
3 — Para os efeitos constantes no artigo 21.º, n.º 5, da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, anexa-se uma síntese curricular do
candidato seleccionado:
Síntese curricular
Licenciado José António dos Remédios Janeiro, nasceu a 26 de
Setembro de 1961, em Odivelas.
Licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade
Clássica de Lisboa, em 1987.
Em 1 de Março de 2000 celebrou, com a Comissão Instaladora do
Município de Odivelas, um contrato administrativo de provimento
na categoria de técnico superior de direito de 2.ª classe.
Em 1 de Abril de 2002 ingressa definitivamente no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, exercendo funções no Departamento Municipal de Recursos Humanos e no Departamento de
Assuntos Sociais e Juventude.
Em 21 de Novembro de 2005 é nomeado em regime de substituição, no cargo de chefe da Divisão de Modernização, Organização e
Formação.
Em virtude da aprovação da nova macro-estrutura desta Câmara
Municipal, foi nomeado, em regime de substituição, desde 8 de Março
de 2006 no cargo de chefe da Divisão Municipal de Formação e Saúde Ocupacional.
Formação profissional nas áreas de actuação do cargo, bem como
nas áreas da legislação autárquica e da qualidade, nomeadamente em
CAF (Common Assessment Framework).
24 de Outubro de 2006. — A Presidente da Câmara, Susana de
Carvalho Amador.
3000221661

Aviso n.º 58/DRH/SRS/2006
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
20 de Outubro de 2006, foi nomeada chefe da Divisão Municipal de
Educação, em regime de substituição, Lúcia da Graça Inácio, técnica
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3000221658

superior de serviço social principal, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2006, ao
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2005,
de 30 de Agosto, conjugado com o disposto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, diploma que adapta à administração local a citada lei.
31 de Outubro de 2006. — A Presidente da Câmara, Susana de
Carvalho Amador.
3000221662

Aviso n.º 60/DRH/SRS/2006
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
23 de Outubro de 2006, nos termos das disposições conjugadas dos
n.os 6 e 7 do artigo 12.º com o n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, foi alterada a composição do júri do concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário com vista
ao provimento de um lugar na categoria de técnico superior de filosofia de 2.ª classe, aberto por aviso publicado Diário da República,
3.ª série, n.º 175, de 27 de Julho de 2004.
Mais se torna público que o júri de estágio para o concurso em
apreço passa a ter a seguinte composição:
Presidente — Dr.ª Maria Margarida Santos de Freitas, directora do
Departamento Municipal de Educação, Juventude e Cultura.
Vogais efectivos:
Dr.ª Piedade da Conceição Gageiro Lopes, técnica superior de sociologia de 1.ª classe, que substituirá a presidente nas suas faltas ou
impedimentos.
Dr.ª Sandra Cristina Fernandes de Almeida, chefe da Divisão Municipal de Juventude.
Vogais suplentes:
Dr.ª Edna Marisa Soares Tavares, técnica superior de direito de
2.ª classe.
Dr.ª Maria de Fátima Guerreiro Vieira Garcia, técnica superior de
2.ª classe.
10 de Novembro de 2006. — A Presidente da Câmara, Susana de
Carvalho Amador.
3000221655

Aviso n.º 62/DRH/SRS/2006
Nomeação
Por meu despacho de 13 de Novembro de 2006:
Anabela Rodrigues Mota Capitão, Ana Cristina Carvalho Lebre
Barbosa da Silva, Sandra Maria Alves Bernardo Pirata Relvas, Paulo

