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 MUNICÍPIO DE PALMELA

Aviso n.º 7919/2018

Consolidação definitiva de 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, na atual redação, torna -se público 
que, por despacho datado de 20 de abril de 2018 do Senhor Vereador 
Adilo Oliveira Costa, no exercício de competência delegada na área 
de recursos humanos, por Despacho n.º 33/2017 de 30 de outubro, nos 
termos dos n.os 3 a 5 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, na atual 
redação, e após acordo prévio entre as partes interessadas, foi consolidada 
definitivamente a mobilidade na categoria do Fiscal Municipal Principal 
João Manuel Pedro Pires, ficando vinculado 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 maio de 2018.

O trabalhador mantém o posicionamento remuneratório anteriormente 
detido (índice 238 escalão 1 de Fiscal Municipal).

21 de maio de 2018. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.

311369325 

 Aviso n.º 7920/2018

Renovação de comissão de serviço
Em cumprimento do preceituado na al c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, faz -se público que por despacho proferido pelo 
Sr. Presidente da Câmara, em 11 de maio de 2015, no uso da competência 
que lhe confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 
de setembro, e de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 23.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicável à Administração Local por remissão do 
n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi renovada a 
comissão de serviço do licenciado Gonçalo Nuno de Oliveira Grilo Rocha 
Neto, no cargo de Chefe de Divisão de Finanças e Aprovisionamento, 
com efeitos a partir de 28 de julho de 2017, pelo período de 3 anos.

25 de maio de 2018. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.

311380365 

 Declaração de Retificação n.º 439/2018
Por ter saído com inexatidão o Aviso n.º 6877/2018 no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 98, de 22 de maio de 2018, referente ao proce-
dimento concursal de regularização extraordinária de vínculos precários 
para preenchimento de um posto de trabalho de assistente técnica (área 
funcional administrativa), no que diz respeito à relação de candidatas/os 
propostas/os a exclusão, retifica -se o mesmo:

Onde se lê «Filomena Emília Ribeiro Alexandre da Silva Miguel; 
Filomena Pato Ferreira; Helena Maria Braz de Almeida Matos Gaspar; 
Hugo Alexandre Dores Janeco» deve ler -se «Filomena Emília Ribeiro 
Alexandre da Silva Miguel; Filomena Pato Ferreira; Hugo Alexandre 
Dores Janeco».

23 de maio de 2018. — A Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Joana Isabel Monteiro.

311377044 

 MUNICÍPIO DE PAREDES

Aviso n.º 7921/2018
Nos termos do n.º 9 e n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro, conciliado 
com o n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto e por meu 
despacho, no âmbito do procedimento concursal para recrutamento de 
seleção de cargo de direção intermédio de 3.º grau foi nomeada, em 
comissão de serviço, para o exercício do cargo de direção intermédio 
de 3.º grau, na Unidade de Administração e Gestão Educativa, pelo 
período de 3 anos, com efeitos ao dia 23 de maio de 2018, Maria Ma-
dalena da Rocha Seabra, por possuir um perfil altamente ajustado às 
exigências do cargo e prossecução das atribuições e objetivos do serviço; 
demonstrando possuir a competência técnica e aptidão necessária para 
o exercício do cargo; possuindo, igualmente, experiência profissional 
que melhor se ajusta às funções do lugar a concurso, apresentando 
também uma excelente visão de gestão, assim como boa capacidade de 
comunicação e de liderança.

Nota relativa ao currículo académico e profissional do nomeado

Nome: Maria Madalena da Rocha Seabra
Data de Nascimento: 7 de abril de 1979
Formação Académica:

2002 — Licenciatura em Sociologia, na Universidade do Minho;

Atividades Profissionais:

1 de setembro de 2003 a 28 de setembro de 2017, Técnico Superior 
na Área de Sociologia, no Município de Paredes;

De 29 de setembro de 2017 a 22 de maio de 2018, Dirigente Intermédio 
de 3.º Grau na Unidade de Administração e Gestão Educativa, em regime 
de substituição, na Câmara Municipal de Paredes;

23 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Alexandre Almeida, Dr.
311389973 

 Aviso n.º 7922/2018
Nos termos do n.º 9 e n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro, conciliado 
com o n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto e por meu 
despacho, no âmbito do procedimento concursal para recrutamento de 
seleção de cargo de direção intermédio de 3.º grau foi nomeada, em 
comissão de serviço, para o exercício do cargo de direção intermédio de 
3.º grau, na Unidade de Intervenção Socioeducativa, pelo período de 3 
anos, com efeitos ao dia 23 de maio de 2018, Alexandra Cristina da Costa 
Teixeira, por possuir um perfil altamente ajustado às exigências do cargo e 
prossecução das atribuições e objetivos do serviço; demonstrando possuir 
a competência técnica e aptidão necessária para o exercício do cargo; 
possuindo, igualmente, experiência profissional que melhor se ajusta às 
funções do lugar a concurso, apresentando também uma excelente visão 
de gestão, assim como boa capacidade de comunicação e de liderança.

Nota relativa ao currículo académico e profissional do nomeado
Nome: Alexandra Cristina da Costa Teixeira
Data de Nascimento: 22 de setembro de 1975
Formação Académica:
1999 — Licenciatura em Sociologia, na Faculdade de Letras da Uni-

versidade do Porto;
2003 — Mestre em Gestão de Recursos Humanos, na Universidade 

do Minho;

Atividades Profissionais:
4 de dezembro de 2000 a 28 de setembro de 2017, Técnico Superior 

na Área de Sociologia, no Município de Paredes;
De 29 de setembro de 2017 a 22 de maio de 2018, Dirigente Intermédio 

de 3.º Grau na Unidade de Intervenção Sócio educativa, em regime de 
substituição, na Câmara Municipal de Paredes;

23 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Alexandre Almeida, Dr.
311390085 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

Aviso n.º 7923/2018
Para efeitos do disposto no n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterado pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, torna -se público que:

Foram homologadas, no dia 29 de maio de 2018, as seguintes listas de 
ordenação final, relativas aos procedimentos concursais de regularização 
extraordinária de vínculos precários, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado para:

Preenchimento de um posto de trabalho, na carreira e categoria de 
Técnico Superior (área de Arquitetura), oferta publicitada na Bolsa de 
Emprego Público com o código OE201802/0810 — Referência E;

Preenchimento de um posto de trabalho, na carreira e categoria de 
Técnico Superior (área de Educação), oferta publicitada na Bolsa de 
Emprego Público com o código OE201802/0814 — Referência H.

As listas unitárias de ordenação final encontram -se disponíveis na página 
eletrónica do Município em www.cm -pontedesor.pt, e afixadas em local 
visível e público no edifício dos Paços do Município de Ponte de Sor.

29 de maio de 2018. — O Presidente da Câmara, Hugo Luís Pereira 
Hilário.

311388182 


