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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

1/400

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
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Alexandre Teixeira Faria Russo e Elsa Maria Frutuoso Ferreira Pereira, assistentes administrativos principais, do quadro de pessoal da
Câmara Municipal de Odivelas, e Ilda Maria de Jesus Silva Gambôa,
assistente administrativa especialista, do quadro de pessoal do Centro Nacional de Pensões, foram nomeados definitivamente na categoria de assistente administrativo especialista, da carreira de assistente administrativo, na sequência do concurso interno de acesso
geral para seis lugares na categoria de assistente administrativo especialista, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 78, de
20 de Abril de 2006, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 41.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
com o artigo 6.º, n.º 8, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro.

abertos através de publicação no Diário da República, 2.ª série, parte especial, n.º 208, de 27 de Outubro de 2006:

20 de Novembro de 2006. — A Presidente da Câmara, Susana de
Carvalho Amador.
3000221657

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Mais torna público que, por seu despacho da mesma data, nomeou
os candidatos nos respectivos cargos.
[Processos isentos de visto do Tribunal de Contas (artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto).]

Aviso SRSC/47/2006

30 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel José
Torcato Soares Baptista.
1000308581

Concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico superior
principal (relações internacionais):
Carla Maria Canotilho Alberto dos Santos — 15 valores.
Concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico superior
de 1.ª classe (administração pública):
Paula Cristina Oliveira Dias Mota — 15 valores.
Concurso interno de acesso geral para um lugar de assistente de
acção educativa principal:
Maria da Conceição da Silva Rocha — 15 valores.

Despacho de renovação de comissão de serviço
Para os devidos efeitos, faz-se público que, por meu despacho de
22 de Novembro de 2006, foi renovada a nomeação em comissão
de serviço por um período de mais três anos, ao abrigo dos artigos
23.º e 24.º, n.º 1, da Lei n.º 2/2004, na redacção da Lei n.º 51/2005,
de 30 de Agosto, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo DecretoLei n.º 104/2006, de 7 de Junho, para o lugar/cargo de direcção
intermédia de 2.º grau, chefe de Divisão de Administração Geral, da
funcionária Maria Emília Martins da Silva, com efeitos a partir de
31 de Janeiro de 2007. (Não está sujeito a visto do Tribunal de
Contas.)

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE
Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do signatário datado de 12 de Outubro de 2006, foi autorizado o pedido
de exoneração do carpinteiro de limpos Adriano Analecto Pacheco
do quadro efectivo desta Câmara Municipal, a partir de 1 de Outubro de 2006.
12 de Outubro de 2006. — O Presidente da Câmara, Ricardo José
Moniz da Silva.
1000308544

24 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Ápio Cláudio do Carmo Assunção.
1000308577

CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL
CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA
Aviso n.º 34/SRSP/06
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
15 de Novembro de 2006, nomeei definitivamente, nos termos do
n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, por
força do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, para os lugares de técnico profissional especialista principal, da carreira de biblioteca e documentação do quadro de pessoal
desta Câmara Municipal, os candidatos Mónica Sofia Meireles Cunha,
Estela Eduarda Barbosa Pacheco e Daniel Ferreira Carneiro, aprovados no concurso interno de acesso geral para provimento de três lugares de técnico profissional especialista principal, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 146, de 31 de Julho
de 2006.
Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.
(Isento de Visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)
27 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Pedro Oliveira Pinto.
1000308572

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE LANHOSO
Aviso
Manuel José Torcato Soares Baptista, presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, torna público que, por seu despacho de
30 de Novembro de 2006, homologou as actas contendo as listas de
classificação final atribuída pelo júri dos concursos abaixo indicados,

Aviso
Concurso externo para admissão de um estagiário
para ingresso na carreira técnica superior — geografia
1 — Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho do
presidente desta Câmara Municipal datado de 20 de Setembro de
2006, está aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, 2.ª série,
concurso externo para admissão de um estagiário para ingresso na
carreira técnica superior — geografia, do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal.
2 — Ao presente concurso são aplicáveis as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho,
e aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, e aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e ainda o artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho.
3 — O concurso é apenas válido para a vaga posta a concurso e
cessa com o preenchimento da mesma.
4 — Função a desempenhar — as previstas no Despacho do Secretário de Estado da Administração Local n.º 20 160/2001, datado de
10 de Setembro de 2001, e publicado no Diário da República, 2.ª série, do dia 25 de Setembro.
5 — As funções do cargo a prover serão desempenhadas na área
do município do Sabugal e ao lugar a concurso cabe o vencimento de
1033,36 euros, correspondente ao escalão 1, índice 321, do grupo de
pessoal técnico superior, da categoria de estagiário. As condições de
trabalho e as regalias sociais são as genericamente vigentes para os
funcionários da administração local.

