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 MUNICÍPIO DE FAFE

Aviso n.º 16437/2018
Raul Jorge Fernandes da Cunha, Presidente da Câmara Municipal de 

Fafe, torna público, de acordo com n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, que a Câmara Municipal de Fafe, na sua reunião 
ordinária de 11 de outubro de 2018, deliberou por unanimidade aprovar 
o início do procedimento da delimitação da Unidade de Execução n.º 1, 
de São Gens, Zona Industrial do Socorro, inserida na Unidade Operativa 
de Planeamento e Gestão (UOPG) 16, bem como o respetivo programa 
desenhado e proceder à abertura de um período de discussão pública 
durante vinte dias úteis, nos termos do n.º 2 do artigo 89.º aplicável por 
força do disposto no n.º 4 do artigo 148.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 
14 de maio, que aprovou a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial (RJIGT).

O referido período de discussão pública terá início no quinto dia após 
a publicação do presente Aviso no Diário da República, 2.ª série, nos 
termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 191.º conjugado com o n.º 4.º do 
artigo 148.º do RJIGT.

Os interessados poderão consultar os documentos da proposta de 
delimitação da mencionada Unidade de Execução, disponíveis em 
www.cm -fafe.pt, na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística do 
Município de Fafe, em horário de expediente e na Junta de Freguesia 
de São Gens.

As reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento 
devem ser formulados por escrito, até ao termo do referido período e 
devem ser dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Fafe, utili-
zando para o efeito o impresso próprio, que pode ser obtido nos locais 
acima referidos ou no portal de internet do Município de Fafe.

25 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Raul 
Cunha.

311773612 

 MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

Aviso n.º 16438/2018

Consolidação de Mobilidades Intercarreiras
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, e nos termos do artigo 99.º -A da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, alterada pelas Leis n.os 84/2015, de 7 de agosto, e 18/2016, de 
20 de junho, artigo este aditado à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, pelo 
artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, torna -se público que, 
por meu despacho de três de setembro, foram autorizadas as consolida-
ções definitivas das mobilidades interna intercarreiras dos trabalhadores 
abaixo discriminados, com efeitos a 3 de setembro de 2018, tendo em 
conta que existe conveniência para o interesse público, designadamente 
quanto à economia, eficácia e à eficiência dos serviços e se encontram 
cumulativamente reunidas as condições previstas nas alíneas a) a d) do 
n.º 1 do artigo mencionado:

Adérito Paulo Aires Chaves, da carreira de Assistente Operacional 
para a carreira de Assistente Técnico, com a remuneração mensal de 
683,13 (euros), correspondente à posição remuneratória 1.ª e nível 5, 
da tabela remuneratória única;

Paulo Rogério Rocha Madeira, da carreira de Assistente Operacional 
para a carreira de Assistente Técnico, com a remuneração mensal de 
683,13 (euros), correspondente à posição remuneratória 1.ª e nível 5, 
da tabela remuneratória única;

Raquel Sapage Monteiro, da carreira de Assistente Operacional para 
a carreira de Assistente Técnico, com a remuneração mensal de 789.54 
(euros), correspondente à posição remuneratória 2.ª e nível 7, da tabela 
remuneratória única;

3 de setembro de 2018. — A Presidente da Câmara, Maria do Céu 
Quintas.

311774106 

 Aviso n.º 16439/2018
Para os devidos e legais efeitos, faz -se público nos termos do disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 
e no n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de junho, aplicada 
à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que por 
despacho da Sra. Presidente da Câmara, datado de 3 de setembro de 2018, 
no exercício da competência própria prevista na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos 
dos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, nomeei em comissão de 

serviço, pelo período de 3 anos, para o cargo de Dirigente Intermédio 
de 2.º Grau — Chefe de Divisão — da Divisão de Ação Social, Cultura, 
Desporto e Tempos Livres, com efeitos a partir de 3 de setembro de 2018, 
a Técnica Superior Susana Telma Maria neto Redondo, por aceitação 
da proposta de nomeação do Júri do respetivo procedimento concursal, 
que considerou que a candidata possuía as competências adequadas às 
exigências do cargo a prover, bem como os requisitos referidos no aviso 
de abertura do procedimento concursal.

Nota Curricular da Nomeada
Habilitações Académicas
Licenciatura em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço 

Social do Porto, em 3 de agosto de 1999.
Pós -Graduação conducente a mestrado em Psicologia (Especialização 

em Psicologia da Saúde e Intervenção Comunitária), pela Universidade 
Fernando Pessoa, em 19 de janeiro de 2007.

Curso de Estudos e Formação para Altos Dirigentes da Administração 
Local (CEFADAL), pelo Centro de Estudos e Formação Autárquica, em 
14 de fevereiro de 2011.

Experiência Profissional
Técnico Superior de Serviço Social, em regime de contrato em funções 

públicas por tempo indeterminado, na Câmara Municipal de Freixo de 
Espada à Cinta, desde 2 de janeiro de 2009.

Técnico Superior de Serviço Social de 1.ª Classe, no Município de Freixo 
de Espada à Cinta de 22 de dezembro de 2008 a 02 de janeiro de 2009.

Técnico Superior de Serviço Social de 2.ª Classe no Município de 
Freixo de Espada à Cinta de 22 de janeiro de 2003 a 21 de dezembro 
de 2008.

Técnico Superior de Serviço Social em regime de Contrato de Trabalho 
a Termo Certo na Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, desde 
13 de outubro de 2000 a 31 de outubro de 2001.

Técnico Superior de Serviço Social em regime de Estágio Profissional 
pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, realizado na Câmara 
Municipal de Freixo de Espada à Cinta, no período de 2 de dezembro 
de 1999 a 2 de setembro de 2000.

3 de setembro de 2018. — A Presidente da Câmara, Maria do Céu 
Quintas.

311774066 

 Aviso n.º 16440/2018
Para os devidos efeitos se torna público que por meu despacho da-

tado de 01 de outubro de 2018, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 280.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi concedida licença 
sem remuneração ao trabalhador Carlos Alberto Cordeiro Janeiro, As-
sistente Operacional, pelo período de 364 dias, com efeitos a partir do 
dia 31 de outubro de 2018.

1 de outubro de 2018. — A Presidente da Câmara, Maria do Céu 
Quintas.

311774155 

 MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Aviso n.º 16441/2018
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna -se público que, 
cessaram a sua relação jurídica de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, por motivo de aposen-
tação/ pensionista/falecimento, os trabalhadores infracitados do mapa 
de pessoal deste Município, a saber:

Por motivo de Aposentação/pensionista:
Ana Silva Cardoso Oliveira, Assistente Operacional, posição remune-

ratória 5.ª e nível remuneratório 5, com efeitos a partir de 01/05/2018;
Arminda Carneiro Sousa Paredes, Assistente Operacional, posição 

remuneratória entre a 1.ª e no nível remuneratório entre 1, com efeitos 
a partir de 01/06/2018;

Justino Rocha Costa, Assistente Operacional, posição remuneratória 
8.ª e no nível remuneratório 8, com efeitos a partir de 01/06/2018;

Maria Rosa Almeida Veloso Carvalho, Assistente Operacional, po-
sição remuneratória 4.ª e no nível remuneratório 4, com efeitos a partir 
de 01/07/2018;

Albino Oliveira Novais, Assistente Operacional, posição remunera-
tória 4.ª e no nível remuneratório 4, com efeitos a partir de 01/08/2018;



Diário da República, 2.ª série — N.º 218 — 13 de novembro de 2018  30389

José António Silva Rodrigues, Assistente Operacional, posição re-
muneratória 4.ª e no nível remuneratório 4, com efeitos a partir de 
01/08/2018;

António Almeida Marques, Assistente Operacional, posição re-
muneratória 1.ª e no nível remuneratório 1, com efeitos a partir de 
01/09/2018;

José Ramiro Sousa Neves, Assistente Operacional, posição re-
muneratória 8.ª e no nível remuneratório 8, com efeitos a partir de 
01/09/2018;

Por motivo de falecimento:
Paulo Jorge Moura Ferreira, Assistente Operacional, posição re-

muneratória 4.ª e no nível remuneratório 4, com efeitos a partir de 
19/04/2018;

Nelson Correia Martins Gomes, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 4.ª e no nível remuneratório 4, com efeitos a partir de 
14/07/2018;

28 de agosto de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos, 
Dr.ª Aurora Vieira.

311751807 

 Aviso n.º 16442/2018
Para os devidos efeitos torna -se público que por despachos do Sr. 

Presidente da Câmara, foram nomeados, em regime substituição, nos 
termos do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, aplicada à Administração Local por força da Lei n.º 49/2012 
de 29 de agosto, na sua atual redação, os trabalhadores infracitados e 
respetivos cargos, a saber:

Nelson Fernando Oliveira Pinto, Técnico Superior (Arquitetura), 
no cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe de Divisão de 
Planeamento e SIG, por despacho datado de 01/08/2018, produzindo 
efeitos à data do despacho;

Filomena La -Salete Castro Sousa Santos, Técnica Superior (Sociologia), 
no cargo de direção intermédia de 3.º grau, do Núcleo de Desenvolvimento 
de Projetos, inserido na Divisão de Desenvolvimento Social por despa-
cho datado de 31/08/2018, produzindo efeitos a partir de 01/09/2018;

Inês da Silva Lino, Técnica Superior (Gestão do Património), no cargo 
de direção intermédia de 3.º grau, do Núcleo de Arquivo e Património 
Cultural, por despacho datado de 31/08/2018, produzindo efeitos a 
partir de 01/09/2018;

Maria Raquel Martins do Amaral da Silva Trindade, Técnica Superior 
(Serviço Social), no cargo de direção intermédia de 3.º grau, do Núcleo 
das Respostas Sociais, inserido na Divisão de Desenvolvimento Social, por 
despacho datado de 31/08/2018, produzindo efeitos a partir de 01/09/2018;

Maria Antónia Pereira Ferreira, Técnica Superior (Serviço Social), no 
cargo de direção intermédia de 4.º grau, Núcleo da Saúde, inserida na 
Divisão de Desenvolvimento Social, por despacho datado de 28/08/2018, 
produzindo efeitos a partir de 01/09/2018.

1 de outubro de 2018. — A Vereadora dos Recursos Humanos, 
Dr.ª Maria Aurora Moura Vieira.

311763909 

 MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

Aviso n.º 16443/2018
Para os devidos efeitos se torna público que por despacho do Pre-

sidente da Câmara Municipal de 18 de outubro de 2018, no uso de 
competências para o efeito e na sequência do procedimento concursal 
para recrutamento do cargo de Dirigente Intermédio de 3.º grau para o 
Gabinete de Mobilidade, publicitado no Diário da República 2.ª série, 
n.º 142 de 25 de julho de 2018, na Bolsa de Emprego Público e Jornal 
de Notícias, de acordo com o disposto no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro e sucessivas alterações, depois de terminado o proce-
dimento concursal, com base na proposta de designação elaborada pelo 
júri do concurso, nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, a escolha recaiu na candidata abaixo identificada, dado reunir 
os requisitos legais e perfil adequado para prosseguir as atribuições e 
objetivos do serviço.

Assim, nos termos do já referido artigo 21.º foi designada para o 
cargo, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável 
por iguais períodos de tempo, a partir de 1 de novembro de 2018 e por 
urgente conveniência de serviço.

Susana Maria Pimentel Fernandes Baptista
Habilitações Académicas = licenciatura em Economia.

Experiência Profissional no Município de Guimarães:
07/02/2011 — Contratada por tempo indeterminado na carreira e 

categoria de técnico superior.
Funções a destacar:

Coordenação e implementação de novos procedimentos e processos, 
nomeadamente, no acesso ao mercado de Táxis;

Gestora do processo de Gestão de Qualidade “DTEP”;
Colaboração na gestão da Estação Central de Camionagem;
Colaboração na execução das competências assumidas pelo Municí-

pio, como Autoridade de Transporte, no âmbito do Regime Jurídico do 
Serviço Público de Transportes de Passageiros (RJSPTP);

Acompanhamento de Planos para a Exploração do Serviço Público 
de Transporte Rodoviário de Passageiros;

Elaboração de relatórios de controlo de gestão, para apoio à tomada 
de decisão;

Elaboração de estudos e projetos relacionados com promoção do 
transporte público e sistema de contagem para a Estação Central de 
Camionagem;

Elaboração de Estudo de Área de Negócio: Aparcamento Pago/Parques 
de Estacionamento e Zonas de Estacionamento de Duração Limitada;

01/04/2018 — Designada dirigente intermédio de 3.º grau, em regime 
de substituição.

Formação Profissional = participou em várias ações de formação, 
relacionadas com área funcional para a qual é provida, nomeadamente:

Gestão; mobilidade; logística; transportes públicos; proteção de da-
dos; modernização; sistema gestão qualidade; procedimento adminis-
trativo;

23 de outubro de 2018. — A Vereadora de Recursos Humanos, Sofia 
Ferreira.

311763747 

 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 16444/2018
Para os devidos efeitos se torna público, em cumprimento do 

disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que por 
despacho da signatária com competências delegadas pelo Despacho 
n.º 1 -DL/2018 de 22 de março de 2018, datado de 25 de setembro de 
2018, foi autorizada a denúncia do contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 20 de outubro de 2018, 
da trabalhadora Maria Manuela Pereira Serrador, assistente opera-
cional da carreira de assistente operacional, posição remuneratória 1, 
nível remuneratório 1.

23 de outubro de 2018. — A Vereadora, Marilyn Zacarias.
311769085 

 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 16445/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 
um posto de trabalho de Técnico Superior, na área de formação 
de Engenharia do Ambiente ou Ecologia — Lista unitária de 
ordenação final homologada.

Para efeitos do disposto nos n.os 4 a 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, notificam -se os candidatos ao Procedi-
mento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho da 
categoria de Técnico Superior, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, através da ref.ª 7 do 
Aviso n.º 14628/2017, da homologação da lista unitária de ordenação 
final, por despacho do Sr. Vereador dos Recursos Humanos de 23 de 
outubro de 2018, que se encontra afixada nas instalações do Depar-
tamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Loures, sita 
na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 em Loures, e disponibilizada na 
sua página eletrónica.

30 de outubro de 2018. — O Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, Carlos Santos.

311706999 


