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Empresa Obracentímetro, L.da
1994-2005
Manobrador de Máquinas Pesadas
Construtora do Tâmega Madeira, S. A.
1993-1994
Operacional de Construção Civil
Construtora do Tâmega Madeira, S. A.

Experiência Profissional:
2013 — 2017
Adjunta do Gabinete de Apoio à Presidência
Câmara Municipal de Machico
2010 — 2011

31 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo
Miguel Nunes Franco.
311068029

Estágio Profissional como Colaboradora em projeto de investigação
(Recolha e tratamento de dados estatísticos sobre a História Financeira Regional)
Centro de Estudos de História do Atlântico

Aviso n.º 1440/2018

31 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo
Miguel Nunes Franco.
311068272

No uso da competência que me é conferida ao abrigo dos artigos 42.º
e 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e de acordo com o disposto
nos artigos 11.º e 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, por
meu despacho datado de 16 de outubro de 2017, nomeio para exercer
funções de Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, Clementina
José Carvalho Reis, com efeitos reportados a 15 de outubro de 2017 e
pelo período do mandato do presidente da câmara, cuja nota curricular
se anexa, sendo-lhe aplicável o estatuto remuneratório estabelecido na
referida Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Nota Curricular
Dados pessoais:
Nome — Clementina José Carvalho Reis
Data de Nascimento — 16 de julho de 1983
Nacionalidade — Portuguesa
Formação Académica:
Licenciatura em Economia
Experiência Profissional:
2013-2017
Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência
Câmara Municipal de Machico
2008-2013
Gestora de Projetos
Gabinete de Planeamento, Projetos e Cooperação
Reitoria da Universidade da Madeira
2007-2008
Técnica de Transferência de Tecnologia
(Projeto OTIC)
Oficina de Transferência de Tecnologia, Inovação e Conhecimento
(OTIC)
Universidade da Madeira
2006-2007
Bolseira do Projeto UNAMUNO I
Sector de Planeamento da Universidade da Madeira
2005-2006
Estagiária no Parlamento Europeu
Parlamento Europeu — Bruxelas
31 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo
Miguel Nunes Franco.
311066839
Aviso n.º 1441/2018
No uso da competência que me é conferida ao abrigo dos artigos 42.º
e 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e de acordo com o disposto
nos artigos 11.º e 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, por
meu despacho datado de 16 de outubro de 2017, nomeio para exercer
funções de Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação, Sofia Rúdi
Caetano Mendonça, com efeitos reportados a 15 de outubro de 2017 e
pelo período do mandato do presidente da câmara, cuja nota curricular
se anexa, sendo-lhe aplicável o estatuto remuneratório estabelecido na
referida Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Nota Curricular
Dados pessoais:
Nome — Sofia Rúdi Caetano Mendonça
Data de Nascimento — 13 de dezembro de 1982
Nacionalidade — Portuguesa
Formação Académica:
Mestrado em Matemática

MUNICÍPIO DE MÉRTOLA
Edital n.º 117/2018
Revogação do Regulamento Municipal de Atribuição
de Bolsas de Mérito Desportivo
Jorge Paulo Colaço Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Mértola
Torna Público, que em reunião ordinária de 6 de dezembro de 2017,
o órgão executivo deliberou Revogar o Regulamento Municipal de
Atribuição de Bolsas de Mérito Desportivo, até aprovação de um novo,
de forma a colmatar as lacunas existentes no anterior.
Para constar e devidos efeitos se publica este e outros de igual teor
que vão ser afixados nos lugares de estilo.
9 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge
Paulo Colaço Rosa.
311063874

MUNICÍPIO DE OEIRAS
Declaração de Retificação n.º 84/2018
Retificação do aviso n.º 9448/2017, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 158, de 17 de agosto de 2017
Faz-se público que foi deliberado pelo júri a alteração das tarefas
da prova prática, de conhecimentos específicos, do procedimento concursal com vista à constituição de reservas de recrutamento em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
para assistente operacional na área de jardinagem, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 158, de 17 de agosto de 2017, no aviso
n.º 9448/2017, de 17 de agosto, procede-se à seguinte retificação:
No ponto 12.1, onde se lê:
«A prova de conhecimentos específicos é prática, com a duração
de 90 minutos, consistindo na execução das seguintes tarefas: Desmatação mecânica de um terreno; Preparação de um terreno para
plantações; Plantação de herbáceas.»
deve ler-se:
«A prova de conhecimentos específicos é prática, com a duração
de 90 minutos, consistindo na execução das seguintes tarefas: corte
de uma sebe; preparação de um terreno para plantações; plantação
de herbáceas.»
28 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara de Oeiras,
Isaltino Morais.
311030493

MUNICÍPIO DE PALMELA
Aviso n.º 1442/2018
Consolidação definitiva da mobilidade na categoria
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da parte preambular
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por despacho
datado de 27 de novembro de 2017, do Senhor Presidente da Câmara,
nos termos dos n.os 3 a 5 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em
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Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho,
e após acordo prévio entre as partes interessadas, foi consolidada definitivamente a mobilidade na categoria da Técnica Superior (Engenheira
do Ambiente) Sara Isabel Branco Pires, ficando vinculada com contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no mapa de
pessoal da Câmara Municipal de Palmela, com efeitos a partir de 1 de
janeiro de 2018.
A trabalhadora mantém o posicionamento remuneratório anteriormente detido posição remuneratória intermédia 3-4 e nível remuneratório
intermédio 19-23 da carreira e categoria de Técnico Superior).
4 de janeiro de 2018. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos,
Joana Isabel Monteiro.
311042724

MUNICÍPIO DE PAREDES

pública da Alteração ao Plano de Urbanização das Oficinas de Cantaria
das Pedras Finas.
A Discussão Pública ocorrerá por um período de 30 (trinta) dias,
decorrido que seja o prazo de 5 (cinco) dias, contado desde a publicação
do presente aviso no Diário da República.
Torna ainda público, que a referida proposta de alteração ao Plano
de Urbanização das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas encontra-se disponível para consulta no Balcão Único do Município de Ponte
de Lima, sito no edifício dos Paços do Concelho, nas horas normais
de expediente, e na página da Internet do Município de Ponte de
Lima.
A formulação de reclamações, observações ou sugestões deverão ser
feitas por escrito, até ao termo do referido período, remetido por correio
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima — Praça
da Republica, 4990 -062 Ponte de Lima, ou por correio eletrónico (geral@cm-pontedelima.pt).
17 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Victor
Mendes, Eng.
611069528

Aviso n.º 1443/2018
Alteração ao Plano Diretor Municipal
Prorrogação do prazo
Dr. José Alexandre da Silva Almeida, Presidente da Câmara Municipal
de Paredes, torna público que, nos termos e para os efeitos do disposto
no n.º 6 do artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial, Decreto-Lei n.º80/2015, de 14 de maio, a Câmara Municipal
de Paredes deliberou, por unanimidade, na sua reunião ordinária pública,
de 23 de novembro de 2017, aprovar a prorrogação do prazo para a
alteração ao Plano Diretor Municipal, por mais doze meses, contados
da data de produção de efeitos do Aviso n.º 16049/2016, de 26 de dezembro de 2016.
E, para que conste, se publica o presente aviso e outros de igual teor,
que serão afixados nos locais de estilo e publicitados na comunicação
social e no sítio eletrónico oficial da Câmara Municipal de Paredes
(http://www.cm-paredes.pt).
23 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de
Paredes, José Alexandre da Silva Almeida, Dr.
Deliberação
Extrato de deliberação da ata da reunião ordinária da Câmara
Municipal realizada em 2017/11/23
15 — Prorrogação do prazo para a alteração do Plano Diretor
Municipal — Para discussão e votação
Foi presente à reunião uma informação da Divisão de Planeamento
e Gestão Urbanística, Unidade de Planeamento e SIG, com o número
de identificação de processo geral sessenta e seis mil cento e noventa e
quatro, datada de oito de novembro do corrente ano, relacionada com
a prorrogação do prazo para a alteração do Plano Diretor Municipal
por mais doze meses, contados da data de produção de efeitos ao aviso
n.º 16049/2016.
Colocado o assunto a votação,
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo para a alteração ao Plano Diretor Municipal por mais
doze meses, contados da data de produção de efeitos ao aviso número
dezasseis mil e quarenta e nove barra dois mil e dezasseis.
Paredes, 23 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, José Alexandre da Silva Almeida, Dr.
611073326

MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA
Aviso (extrato) n.º 1444/2018
Abertura do período de discussão pública para alteração ao
Plano de Urbanização das Oficinas de Cantaria das Pedras Finas
Vítor Manuel Alves Mendes, Presidente da Câmara Municipal de
Ponte de Lima, torna público, nos termos e para os efeitos do previsto
no n.º 1 do artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
do Território, na redação do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio,
que a Câmara Municipal de Ponte de Lima, em reunião de Câmara de
27 de outubro, deliberou proceder à abertura do período de discussão

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA
Aviso n.º 1445/2018
Procedimento concursal comum de recrutamento para a ocupação
de vários postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de dois postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Técnico da área funcional — Administrativo — Referência
D) e um posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente
Técnico da área funcional — Recursos Humanos — Referência E.
Audiência dos interessados no âmbito da apreciação
das candidaturas
1) Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 29.º e nos artigos 30.º e
31.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação,
notificam-se os candidatos excluídos para a realização da audiência dos
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo (DL
n.º 4/2015, de 07-01), do procedimento concursal comum de recrutamento para a ocupação de vários postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em
vista o preenchimento de dois postos de trabalho para a carreira/categoria
de Assistente Técnico da área funcional — Administrativo — Referência D) e um posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente
Técnico da área funcional — Recursos Humanos — Referência E (m/f)
conforme Aviso de abertura n.º Aviso n.º 3185/2017, publicado no DR
n.º 61, 2.ª série, de 27 de março de 2017.
2) As listas contendo os candidatos notificados da audiência dos
interessados, encontram -se afixadas no átrio do Município da Ribeira Brava, sita rua do Visconde n.º 56, 9350-213 Ribeira Brava,
Madeira e disponibilizadas na página eletrónica em http://www.cm-ribeirabrava.pt > balcão-online > Recrutamento > concurso de recrutamento activos.
3) Informamos que os candidatos devem obrigatoriamente utilizar o
modelo de formulário aprovado por despacho do Ministro de Estado
e das Finanças (Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponível em
http://www.cm-ribeirabrava.pt > balcão-online > Recrutamento > concurso de recrutamento activos. Exercício do Direito de Participação de
Interessados.
4) Os processos dos procedimentos concursais podem ser consultados,
na Divisão de Gestão e Planeamento, Secção de Recursos Humanos,
mediante agendamento prévio.
19 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Ricardo António
Nascimento.
311073772

MUNICÍPIO DE VALENÇA
Edital n.º 118/2018
Jorge Salgueiro Mendes, presidente da Câmara Municipal de Valença:
Torna público que, mediante proposta desta Câmara Municipal formulada por deliberação tomada em sua reunião de catorze de dezem-

