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Para constar se lavrou este Edital e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos locais do costume.

E eu, Ana Teresa Seia de Matos, Directora do Departamento de Ad-
ministração Geral, o subscrevi.

2 de Agosto de 2011. — O Vice -Presidente da Câmara, Adriano de 
Lima Gouveia Azevedo.

304988057 

 MUNICÍPIO DA SERTÃ

Aviso n.º 15755/2011

Lista unitária de ordenação final procedimento concursal comum 
de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho 
na carreira de técnico superior para o sector de Fiscalização e 
Acompanhamento de Obras por Empreitada.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.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, se torna pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
ao referido em título, aberto por aviso publicado na 2.ª série do Diário 
da República n.º 76 de 18 de Abril de 2011, a qual foi homologada por 
meu despacho datado de 28 de Julho de 2011.

Lista de ordenação final dos candidatos
Paulo Mariano dos Santos — 14,9 valores
2 de Agosto de 2011. — O Presidente da Câmara, José Farinha Nunes.

304987028 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 15756/2011
Para os devidos efeitos se torna pública, que nos termos do n.º 6 

do artigo 36.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, a lista unitária 
de ordenação final do procedimento concursal comum, para contrata-
ção por tempo indeterminado, no regime de contrato de trabalho em 
funções públicas, para preenchimento de um posto de trabalho na car-
reira/categoria de Técnico Superior na área de actividade de Educação 
e Intervenção Comunitária, aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 224, de 18 de Novembro de 2010, homologada 
por despacho do Vice Presidente da Câmara Municipal de Silves em 
11 de Julho de 2011.

1.ª Ivone Conceição Marujo Lampreia — 16,22 Valores
2.ª Sandra Cristina Martins Cabrita — 12,28 Valores

Candidata excluída por ter obtido uma valoração inferior a 9,5 valores 
na Entrevista Profissional de Selecção:

Helena Isabel Teixeira Rodrigues

Candidatos excluídos por não terem comparecido à Avaliação Psi-
cológica:

Cláudia Isabel Puga Ramos
Vera Mónica de Jesus Rufino Barrela

Candidatos excluídos por terem obtido uma valoração inferior a 
9,5 valores na Prova Escrita de Conhecimentos:

Andreia Sofia Correia Ribeiro Corda
Elsa Martins Travassos Romão
Helena da Conceição Guerreiro Nunes
Joana Carlota Justino Fernando
Marta Sofia Alemão de Sousa
Nair Alexandra Mendonça Dias Rocha
Natércia Isabel Guerreiro Afonso
Sandra Cristina de Jesus Silva
Sónia Cristina Cardeira Guerreiro

Candidatos excluídos por não terem comparecido à Prova Escrita de 
Conhecimentos:

Ana Luísa Filipe Guerreiro
Cláudia Sofia Simão Lareiro da Conceição
Cristel Teixeira Domingos
Júlia Andrea Mertens

Maria da Conceição Isidoro Soares Lourenço
Olívia Carvalho Carneiro
Sandra Paula Metelo Silva
Sílvia Soares Neves
Sofia Isabel Ruas Fernandes Casimiro Murta
Soraia Santos Morais
Vanessa do Carmo Diogo
11 de Julho de 2011. — O Vice -Presidente da Câmara, Licencia-

do Rogério Santos Pinto.
304929842 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso (extracto) n.º 15757/2011
Em Cumprimento da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna público que por despacho 
de 26 de Abril de 2011, do Exmº Senhor Presidente da Câmara, foram 
concedidas as rescisões dos contratos individuais de trabalho por tempo 
indeterminado, às Assistentes Operacionais Lúcia Maria Salvador Sil-
vestre e Mariana da Conceição Barros Miguel, com efeitos a 21 de Abril 
de 2011 e 30 de Maio de 2011, respectivamente.

28 de Abril de 2011. — Por Delegação de Competências do Presidente 
da Câmara, conferida pelo despacho n.º 21A -P/2010, de 3 de Maio, a 
Directora do Departamento de Recursos Humanos, Dr.ª Maria de Jesus 
Camões Cóias Gomes.

304948212 

 Aviso n.º 15758/2011

Período de discussão pública do pedido de licenciamento
de operação de loteamento

Para efeitos do disposto no artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 26/2010, 
de 30 de Março, e, com base no disposto no artigo 77.º do Decreto -Lei 
n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto -Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, torna -se público que se irá 
proceder à abertura do período de discussão pública do projecto de lotea-
mento ALT/8770/2011, de Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 16/1978, 
sito em Cacém, freguesia do Cacém, em nome de Sapa Portugal, extru-
são e distribuição de alumínio, s. a., por um período de 15 (quinze) dias 
úteis, contados 8 (oito) dias úteis após a publicação do presente Aviso.

O projecto do loteamento encontra -se disponível na Câmara Muni-
cipal de Sintra, Departamento de Urbanismo, Praça Afonso Henriques, 
na Portela de Sintra.

Os interessados poderão consultar o projecto de loteamento, infor-
mação técnica elaborada pelos serviços municipais, assim como, os 
pareceres, autorizações ou aprovações emitidos pelas entidades exteriores 
ao município, documentos que fazem parte integrante do processo de lo-
teamento, podendo elaborar as suas sugestões, observações e reclamações 
em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Sintra.

20 de Julho de 2011. — O Director Municipal do Planeamento e 
Urbanismo, por Delegação de Competências (despacho n.º 51 -P/2010), 
Luís Ferreira.

304941246 

 MUNICÍPIO DE TÁBUA

Aviso n.º 15759/2011
Para efeitos do disposto nos n.os 2 e 6 do artigo 36.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, relativamente ao procedimento concursal comum para celebra-
ção de contrato de trabalho em funções pública por tempo indeterminado 
(relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado), para ocu-
pação de um posto de trabalho na categoria de técnico superior, da carreira 
de técnico superior, na área profissional de expressão dramática, aberto 
por publicação de aviso na 2.ª série do Diário da República n.º 253, de 31 
de Dezembro de 2010, torna -se pública a lista unitária de ordenação final 
dos candidatos, que foi devidamente homologada a 16 de Maio de 2011:

Candidatos aprovados:
1 — Ana Isabel dos Santos Morais — 16,80 valores;
2 — Ana Margarida de Andrade Simões Custódio Vaz — 15,60 va-

lores;
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3 — Ana Mónica das Neves Gomes — 13,60 valores.

Candidatos não aprovados:
Manuel João Abrantes Guerreiro Simão — a);
Sara Catarina André Morais Palos — b).

a) Eliminado(a) por não ter comparecido ao método de selecção, 
prova de conhecimentos;

b) Eliminado(a) por ter obtido uma valoração inferior a 9,5 valores na 
aplicação do método de selecção, prova de conhecimentos.

22 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara, Francisco Ivo de 
Lima Portela.

304982216 

 MUNICÍPIO DE TOMAR

Aviso n.º 15760/2011

Cessação de procedimento concursal comum
Nos termos dos artigos 37.º, n.º 2, alínea e), da alínea e), e 38.º, n.º 1, 

alínea a), da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, na sua actual 
redacção, por meu despacho de hoje, no uso de competência delegada, 
determinei a cessão do procedimento concursal para recrutamento de um 
trabalhador para a carreira e categoria de assistente técnico, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 211, de 29 de Outubro de 2010, 
com o Código de Oferta n.º 18/2010, por inexistência de candidatos à 
prossecução do procedimento, uma vez que o único candidato selec-
cionado não compareceu, no prazo legal, para outorgar o respectivo 
contrato de trabalho.

11 de Julho de 2011. — A Vereadora, Maria do Rosário Cardoso 
Simões.

304911032 

 Aviso n.º 15761/2011
Considerando o procedimento concursal aberto para o cargo de di-

rector do Departamento de Ordenamento e Gestão do Território, desen-
volvido pelo júri designado para o efeito, nos termos dos n.os 1, 2 e 3 do 
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004 de 15/01, na sua actual redacção, adaptada 
à administração local pelo Decreto -Lei n.º 104/2006 de 07/06, publi-
citado na 2.ª série do Diário da República, 99, de 23 de Maio de 2011;

Considerando a proposta de provimento apresentada pelo júri do 
procedimento concursal, devidamente fundamentada, em resultado da 
aplicação dos métodos de selecção aos candidatos admitidos ao proce-
dimento de selecção, em que o candidato Paulo Manuel de Oliveira de 
Matos Diogo detêm o perfil definido para prosseguir as atribuições e 
objectivos do cargo posto a concurso.

Por meu despacho, de 14 de Julho corrente, no uso de competência 
delegada, nos termos do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 93/2004 de 20 
de Abril, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 104/2006 de 7 de Ju-
nho, foi provido, em comissão de serviço, pelo período de três anos, 
eventualmente renovável por iguais períodos de tempo, o candidato 
Paulo Manuel de Oliveira de Matos Diogo, no cargo de director do 
Departamento de Ordenamento e Gestão do Território.

Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 21.º da referida Lei 
n.º 2/2004, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005 de 30 de Agosto, 
aplicável à Administração Local por força do Decreto -Lei n.º 93/2004, 
de 20 de Abril, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho, o presente provimento produz efeitos a partir da data do 
despacho atrás referido.

14 de Julho de 2011. — A Vereadora, Maria do Rosário Cardoso 
Simões.

Nota relativa ao currículo académico e profissional
Nome: Paulo Manuel de Oliveira de Matos Diogo.
Habilitações Académicas: Mestrado em Planeamento Regional e 

Urbano e Licenciatura em Arquitectura.
Formação profissional:
Participação em diversos processos formativos relacionados directa-

mente com o cargo a prover.

Experiência profissional:
Director do Departamento de Ordenamento e Gestão do Território, 

regime de substituição, na CMT, de 01.01.2011 a 13.07.2011;

Chefe de Divisão de Planeamento Físico, em regime de comissão de 
serviço, na CMT, de 19.04.2010 a 31.12.2010;

Técnico Coordenador (Chefe de Projecto), na ParqueExpo 98, SA, 
de 06.08.2007 a 18.04.2010;

Chefe de Divisão de Planeamento Físico, em regime de comissão de 
serviço, na CMT, de 14.10.1997 a 05.08.2007;

Técnico Superior, na CMT, de 01.09.1992 a 13.10.1997;
Arquitecto, no Atelier de Arquitectura e Planeamento — AAP, em 

Lisboa, de 09.10.1990 a 31.08.1992;
Colaborador no Atelier de Arquitectura, de 20.07.1987 a 08.10.1990.

304920072 

 Aviso n.º 15762/2011
Considerando o procedimento concursal aberto para o cargo de di-

rector do Departamento de Obras Municipais, desenvolvido pelo júri 
designado para o efeito, nos termos dos n.os 1, 2 e 3 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004 de 15/01, na sua actual redacção, adaptada à administração 
local pelo Decreto -Lei n.º 104/2006 de 07/06, publicitado na 2.ª série 
do Diário da República, 99, de 23 de Maio de 2011;

Considerando a proposta de provimento apresentada pelo júri do 
procedimento concursal, devidamente fundamentada, em resultado 
da aplicação dos métodos de selecção aos candidatos admitidos ao 
procedimento de selecção, em que o candidato Rui Alberto de Oliveira 
detêm o perfil definido para prosseguir as atribuições e objectivos do 
cargo posto a concurso.

Por meu despacho, de 14 de Julho corrente, no uso de competência 
delegada, nos termos do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 93/2004 de 20 
de Abril, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 104/2006 de 7 de Ju-
nho, foi provido, em comissão de serviço, pelo período de três anos, 
eventualmente renovável por iguais períodos de tempo, o candidato Rui 
Alberto de Oliveira Monteiro, no cargo de director do Departamento 
de Obras Municipais.

Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 21.º da referida Lei 
n.º 2/2004, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005 de 30 de Agosto, 
aplicável à Administração Local por força do Decreto -Lei n.º 93/2004, 
de 20 de Abril, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho, o presente provimento produz efeitos a partir da data do 
despacho atrás referido.

Nota relativa ao currículo académico e profissional
Nome: Rui Alberto de Oliveira Monteiro.
Habilitações Académicas: Licenciatura em Engenharia Civil.
Formação profissional:
Participação em diversos processos formativos relacionados directa-

mente com o cargo a prover.

Experiência profissional:
Director do Departamento de Obras Municipal, regime de substituição, 

na CMT, de 01.02.2011 a 13.07.2011;
Técnico Superior, na CMT, de 01.10.2010 a 31.01.2011;
Director Coordenador, na ParqueExpo 98, S. A., 01.03.2009 a 

01.07.2011;
Director Executivo, na TomarPolis, 01.07.2002 a 28.02.2009;
Director do Departamento de Obras Municipal, em regime de comis-

são de serviço, na CMT, 29.06.1994 a 28.02.2009;
Chefe de Divisão de Obras de Construção Civil, em regime de co-

missão de serviço, na CMT, 01.10.1991 a 28.06.1994;
Chefe de Divisão de Obras de Águas e Saneamento, em regime de 

comissão de serviço, na CMT, 29.06.1988 a 30.09.1991;
Técnico Superior, na CMT, de 02.01.1985 a 28.06.1988;
Director Técnico, na Construtora M. Faustino e Roque, L.da, de 1983 

a 1985;
Projectista/Engenheiro Fiscal, no GAT de Tomar, de 29.03.1983 a 

31.12.1984.
14 de Julho de 2011. — A Vereadora, Maria do Rosário Cardoso 

Simões.
304919977 

 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Aviso n.º 15763/2011
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 des-
pacho de 28 de Julho de 2011, na sequência dos resultados obtidos no 
procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho 
na carreira de Assistente Operacional, conforme aviso publicitado no 




