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 MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Aviso n.º 7514/2020

Sumário: Designação, em regime de comissão de serviço, em cargos dirigentes de 2.º grau.

Designação em cargos de direção intermédia de 2.º Grau

Em cumprimento do disposto no n.º 9, 10 e 11, do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 30/08, aplicada à Administração local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29/08, nas suas atuais redações, e na sequência dos despachos de de-
signação proferidos, pelo Senhor Presidente da Câmara, em 10 de março e 16 de abril de 2020, 
torna -se público que foram, com efeitos à data dos referidos despachos, providos nos cargos de 
direção intermédia, de 2.º grau, em regime de comissão de serviço, por um período de três anos, 
renovável por iguais períodos de tempo, os seguintes dirigentes:

Por despacho datado de 10 de março de 2020:

António Albertino Martins Ferreira, Chefe de Divisão de Contabilidade;
Carlota Ferreira Brás César Teixeira, Chefe de Divisão de Recursos Humanos;
Deolinda Manuela M. Ferreira Silva, Chefe de Divisão de Aquisições e Contratação Pública;
Diana Maria Marques Gomes Silva, Chefe de Divisão de Habitação Pública;
Flávia Cristina Oliveira Castro Santos, Chefe de Divisão de Espaços Verdes, Mercados e Feiras;
Joana Filipa Ferreira Costa Menezes, Chefe de Divisão de Desenvolvimento Social (DDS);
José Diogo Moreira Ferreira Silva, Chefe de Divisão de Gestão de Obras;
José Ferreira Dias, Chefe de Divisão Desenvolvimento Ambiental;
Maria Teresa Fernandes Couceiro, Chefe de Divisão de Cultura;
Mário Joaquim Ferreira Silva, Chefe de Divisão Operacional e de Administração Direta;
Nelson Fernando Oliveira Pinto, Chefe de Divisão de Planeamento e SIG;

Os trabalhadores foram designados, em regime de substituição, a 07/06/2019 nos cargos 
supra referenciados.

Por despacho datado de 16 de abril de 2020:

Joaquim Miguel Cardoso Mendes Jorge, Chefe de Divisão de Gestão Urbanística e Obras 
Particulares;

Lígia Maria da Silva Nora, Chefe de Divisão de Prospetiva Educativa;

Esta designação foi precedida de procedimento concursal, e teve como fundamento a proposta 
do Júri do referido procedimento, nos termos do n.º 6, do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na sua redação atual.

Os candidatos foram designados sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento 
ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem, conforme previsto no artigo 31.º do 
EPD, conjugado com o artigo 154.º da LTFP.

As notas curriculares seguem em anexo.

21 de abril de 2020. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Maria Aurora Moura Vieira.

Nota Curricular

Nome: António Albertino Martins Ferreira
Habilitações literárias: Licenciatura em Contabilidade e Administração Pública
Formação profissional:

Frequência de ações/cursos de formação profissional, seminários, colóquios, etc., formação 
diversificada nas áreas administrativas e contabilidade, nomeadamente, código do procedimento 
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administrativo, análise de balanços e indicadores económico -financeiros, impostos sobre o patri-
mónio, prestação de contas, código dos contratos públicos, certificação em Excel, em operações 
contabilísticas, Toc, prestações de contas na Administração pública, lei dos compromissos, etc.

Experiência profissional

01/03/1995 — Assistente Administrativo em regime de Contrato a termo no Município de 
Gondomar, tendo entrado no quadro de pessoal do Município a 16/12/1997, exercendo funções 
no setor de Património.

A 08/03/2004 — transitou para a carreira Técnica através do processo de reclassificado (Téc-
nico de Contabilidade e Administração de 2.ª Classe);

14/03/2018 — designado, em regime de substituição, no cargo de Chefe de Divisão de Con-
tabilidade.

Nota curricular

Nome: Carlota Ferreira Brás César Teixeira
Habilitações literárias: Licenciatura em Psicologia; Mestrado em Ciências do Serviço Social;
Formação profissional:

Frequência de ações/ cursos de formação profissional, seminários, colóquios, etc., formação 
diversificada nas áreas em causa, designadamente, uma pós -graduação em gestão de recursos 
humanos, uma especialização em processos de exclusão/práticas de inserção; na área admi-
nistrativa; lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso; arrendamento urbano; chefia e 
liderança; planeamento e metodologia de projetos, na avaliação de desempenho — SIADAP, em 
desenvolvimento local, etc.

Experiência profissional

Ingressou em 1981 no quadro de pessoal do Hospital de S. João, desempenhando as funções 
de enfermeira, continuando a investir na formação académica, na licenciatura de Psicologia;

Em 1989 finda a licenciatura em Psicologia e nesse mesmo ano é transferida para o Centro 
Regional da Segurança Social do Porto, iniciando funções na Divisão de Serviços de Recursos 
Humanos;

Entre 1990 e 2001 integra um projeto de intervenção comunitária a cargo da CRUARB, em 
regime de destacamento, na Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto;

Posteriormente, entre 2001 a 2013 desempenhou funções no Serviço de Adoções, integrado 
na Unidade de Ação Social do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social do Porto, e 
coordenou, entre estas mesmas datas, vários projetos de âmbito psicossocial;

A 1 de dezembro de 2013 inicia funções, em regime de mobilidade interna, entre órgãos, no 
Município de Gondomar, exercendo as funções de adjunta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, 
na Divisão da Habitação Social;

Em março de 2014 é designada, em regime de substituição no cargo de Chefe de Divisão da 
Habitação Social no Município de Gondomar, tendo iniciado a respetiva comissão de serviço em 
09/03/2015;

A 14 de março de 2018, foi designada, em regime de substituição, no cargo de Chefe de Divisão 
de Recursos Humanos, até à presente data, atendendo à reestruturação dos serviços.

Nota curricular

Nome: Deolinda Manuela Madureira Ferreira e Silva
Habilitações literárias: Licenciatura em Licenciatura em Administração e Autárquica
Formação profissional:

Frequência de ações/cursos de formação profissional, seminários, colóquios, etc., formação 
diversificada nas áreas de aquisições e compras, nomeadamente, código dos contratos públicos, 
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empreitadas de obras públicas, despesas públicas e contratação pública, fiscalização tribunal de 
contas, técnicas de chefia e liderança, etc.

Experiência profissional

Em dezembro de 1998 — Técnica Superior (Administração Autárquica), nos Serviços Munici-
palizados de Água e Saneamento de Gondomar, exercendo funções relacionadas com empreitadas 
de obras públicas e aberturas de propostas, e suas tramitações administrativas;

Em março de 2002, integração no quadro de pessoal do Município de Gondomar, continuando 
a acompanhar administrativamente todas as empreitadas e prestações de serviços dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Gondomar e da Concessão da Exploração dos Serviços 
Públicos de Abastecimento de Água e Saneamento do Município de Gondomar à Empresa Águas 
de Gondomar, S. A.;

Entre setembro de 2003 a dezembro de 2011 — funções na Secretaria Técnica do Departa-
mento de Obras Municipais, sendo responsável pela tramitação de todo o serviço administrativo 
do referido Departamento, mantendo simultaneamente o apoio administrativo da Concessão da 
Exploração dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Saneamento do Município de 
Gondomar à Empresa Águas de Gondomar, S. A.;

Em 30 de dezembro de 2011, foi designada, em regime de substituição, Chefe de Divisão de 
Apoio Administrativo do Departamento de Obras Municipais, tendo iniciado a comissão de serviço 
no referido cargo no dia 11/03/2013, dirigindo e coordenando toda a atividade administrativa desen-
volvida naquela Divisão, mantendo o acompanhamento administrativo dos SMAS de Gondomar e 
a Concessão da Exploração dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Saneamento do 
Município de Gondomar à Empresa Águas de Gondomar, S. A.;

Em 10 de março de 2014, face à reestruturação de serviços do município de Gondomar, foi 
designada, em regime de substituição, Chefe de Divisão de Aquisições e Contratação Pública, che-
fiando e coordenando a Divisão em todas as suas valências, tendo iniciado a respetiva comissão 
de serviço a 09/03/2015;

14/03/2018 — designado, em regime de substituição, no cargo de Chefe de Divisão de Aqui-
sições e Contratação Pública, atendendo à reestruturação dos serviços.

Nota curricular

Nome: Diana Maria Marques Gomes da Silva
Habilitações Literárias: Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas
Formação Profissional:

Frequência de ações/cursos de formação profissional, seminários, colóquios, etc., formação 
diversificada nas áreas em causa, designadamente, master of business administration — MBA 
internacional, Competências em Gestão, Marketing, Economia e Finanças; Soft Skills; em Higiene, 
Saúde e Segurança no Trabalho, no regime de arrendamento urbano, etc.

Experiência profissional

A 11/04/2002, iniciou a sua atividade profissional, no Município de Gondomar, em regime de 
contrato de trabalho a termo certo, na categoria de Assistente Administrativa Especialista;

No período compreendido entre 01 de março de 2003 e 18 de maio de 2008, exerceu as fun-
ções de secretária da vereação;

A 19 de maio de 2008 ingressou nos quadros do Município de Gondomar, na categoria de 
Técnica Superior, área de Línguas e Literaturas Modernas, funções exercidas sempre na Divisão 
de Habitação social.

Entre 2014 e 2018 coordenou o Gabinete de Acompanhamento e Gestão Social, inserido na 
Divisão de Habitação Social;

A 23 de março de 2018, foi designada, em regime de substituição, no cargo de Chefe de Di-
visão de Habitação Social;
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A 7 de junho de 2019, foi designada, em regime de substituição, no cargo de Chefe de Divisão 
de Habitação Pública.

Nota curricular

Nome: Flávia Cristina Oliveira Castro Santos
Habilitações literárias: Licenciatura em Engenharia das Ciências Agrárias
Formação profissional:

Frequência de ações/cursos de formação profissional, seminários, colóquios, etc., formação 
diversificada nas áreas em causa, designadamente, administrativa, em monografias de plantas, na 
agricultura biológica geral, em gestão da empresa agrícola -controle e análise de investimento, em 
espaços verdes, pragas e doenças, plantas, conceção de jardins, em formação de formadores, etc.

Experiência profissional

De março a novembro de 2004 desempenhou funções, como estagiária, na Divisão do Am-
biente da Câmara Municipal de Gondomar, relacionadas com a legislação autárquica e ambiental, 
produção de plantas no Horto Municipal e planeamento e gestão de espaços verdes;

De 2006 a 2010 colaborou com a empresa By Appointment, enquanto Técnica de Espaços 
Verdes, projetando e coordenando instalações de espaços verdes, em projetos de Arquitetura;

De dezembro 2004 a março 2014 exerceu funções de Técnica Superior da área de Ciências 
Agrárias, no Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Gondomar;

A 1 de abril de 2014 foi designada, em regime de substituição, no cargo de Chefe de Divisão 
de Espaços Públicos e Dinamização, da Câmara Municipal de Gondomar, sendo responsável por 
chefiar e coordenar a Divisão, em todas as suas valências, tendo a 22/05/2015 iniciado a comissão 
de serviço;

A 14 de março de 2018, foi designada, em regime de substituição, no cargo de Chefe de Divisão 
de Espaços Verdes, Mercado e feiras, atendendo à reestruturação dos serviços;

Nota curricular

Nome: Joana Filipa Ferreira da Costa Meneses
Habilitações literárias: Licenciatura e Mestrado em Psicologia
Formação profissional:

Frequência de ações/cursos de formação profissional, seminários, colóquios, etc., formação 
diversificada nas áreas em causa, designadamente, administrativa, regime de vínculos, carreiras 
e remunerações na administração publica, em avaliação psicológica no âmbito dos procedimentos 
concursais, em gestão de avaliação do desempenho (siadap), na área de intervenção psicológica, 
animação de grupos, Formação de Formadores, etc.

Experiência profissional

Em novembro 2003 ingressa na Junta de Freguesia de Rio Tinto, desempenhando funções 
de Técnica Superior na área da Psicologia, executando atividades inerentes ao acompanhamento 
multidisciplinar dos utentes, à articulação com outros organismos (IEFP, CNO, UNIVA, etc.), sendo 
simultaneamente coordenadora técnica do Eixo da Prevenção, do Programa de Respostas Inte-
gradas de Rio Tinto;

Entre 2005 e 2009 foi responsável pelo Serviço de Integração e Orientação Profissional, afeto à 
Junta de Freguesia de Rio Tinto, promovendo o aconselhamento, orientação e apoio na construção 
de novos projetos de vida de jovens e adultos;

Até março de 2014 mantêm -se em funções na Junta de Freguesia de Rio Tinto e em abril desse 
mesmo ano é designada Chefe de Divisão de Desenvolvimento Social, em regime de substituição, 
da Câmara Municipal de Gondomar, promovendo as mais variadas tarefas, no que respeita a co-
ordenação e direção desta divisão, tendo iniciado a comissão de serviço a 09/03/2015;
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A 14/03/2018 — Designada, em regime de substituição, no cargo de Chefe de Divisão de 
Desenvolvimento Social, atendendo à reestruturação dos serviços.

Nota curricular

Nome: José Diogo Moreira Ferreira da Silva
Habilitações literárias: Licenciatura em Engenharia das Construções Civil; Mestrado em En-

genharia Municipal
Formação profissional:

Frequência de ações/cursos de formação profissional, seminários, colóquios, etc., formação 
diversificada nas áreas em causa, designadamente, código do procedimento administrativo, em 
Segurança Viária, em planos de prevenção e emergência, em avaliação imobiliária, em recicla-
gem e atualização para projetistas de redes de gás, em regulamentação de estruturas, gestão e 
avaliação de projetos, etc.

Experiência profissional

Ingressou no quadro de pessoal do Município de Gondomar como Engenheiro Técnico, em 
março de 1986, progredindo sempre na carreira Técnica;

Em 20 de março de 2001 foi nomeado Técnico Superior de 1.ª classe na área de Engenha-
ria Civil, por reclassificação profissional (DL n.º 218/2000 de 9/9), exercendo sempre funções no 
Departamento de Obras Municipais, com principal incidência em projetos e direções de obras, 
nomeadamente de Regadios tradicionais, de Estradas, de pontões, obras em geral de construção 
civil por Administração Direta, fazendo também fiscalização de obras, orçamentos, colaboração no 
Plano Municipal de Segurança Rodoviária, etc.;

Em dezembro de 2011 foi designado, em regime de substituição, Chefe de Divisão de Promo-
ção de Obras, afeto ao Departamento de Obras Municipais, cessando o regime de substituição, 
por extinção da unidade orgânica devido à reestruturação dos serviços do Município, em dezembro 
de 2012;

Em dezembro de 2012 foi nomeado em regime de substituição, Dirigente Intermédio de 3.º grau 
do Núcleo Municipal de Promoção de Obras, tendo sido nomeado, em comissão de serviço, em 
janeiro de 2013;

Em março de 2014 foi designado, em regime de substituição, no cargo de Chefe de Divisão 
de Mobilidade, Trânsito e Gestão de obras, tendo iniciado a comissão de serviço a 22/05/2015;

A 07 de junho de 2019, foi designado em regime de substituição, no cargo de Chefe de Divisão 
de Gestão de Obras, atendendo à reestruturação dos serviços.

Nota curricular

Nome: José Ferreira Dias
Habilitações literárias: Licenciatura em Administração Regional e Autárquica, e Pós Graduação 

em Sistemas Integrados: Qualidade, Ambiente e Segurança.
Formação profissional:

Frequência de ações/cursos de formação profissional, seminários, colóquios, etc., formação 
diversificada nas áreas de em causa, designadamente, em Administração Autárquica, gestão e 
inovação na AP, gestão de projetos, contratação pública, empreendimentos públicos, gestão da 
qualidade nas AL, gestão de resíduos, procedimento administrativo, etc.

Experiência profissional

A 2 de agosto de 1993 ingressa na Câmara Municipal de Gondomar, como Terceiro Oficial 
Administrativo, exercendo funções no Departamento de Ambiente, nas áreas de gestão de recursos 
humanos, aprovisionamento, gestão documental e estatística;
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Em fevereiro de 2000, por progressão na carreira, ascende à categoria de Assistente Ad-
ministrativo Principal e em março de 2003 muda para a categoria de assistente administrativo 
especialista, exercendo funções inerentes ao conteúdo funcional de Técnico Superior, através 
da prestação de atividades de assessoria e apoio cientifico -técnico ao Gabinete da Vereadora do 
Pelouro do Ambiente;

Entre fevereiro e agosto de 2005 exerceu funções como Chefe de Repartição, em regime de 
substituição, sendo responsável pela coordenação técnica — administrativa da Divisão de Ambiente 
e Serviços Urbanos;

De agosto de 2005 a dezembro de 2011 exerceu funções como secretário da vereação, 
prestando assessoria técnica na área do Ambiente e dos Serviços Urbanos, Recursos Humanos e 
Aquisição e Contratação de Bens e Serviços;

Em outubro de 2005 ingressou na categoria de Técnico Superior, área de Administração Au-
tárquica, através de reclassificação profissional;

A 30 de dezembro de 2011 foi designado, em regime de substituição, Chefe de Divisão de 
Espaços Verdes, dirigindo e coordenando a atividade desenvolvida naquela Divisão;

Em abril de 2014 é designado, em regime de substituição, Chefe de Divisão de Desenvolvi-
mento Ambiental, tendo iniciado a comissão de serviço a 22/05/2015;

A 14/03/2018 — Designado, em regime de substituição, no cargo de Chefe de Divisão de 
Desenvolvimento Ambiental, atendendo à reestruturação dos serviços

Nota curricular

Nome: Maria Teresa Fernandes Couceiro
Habilitações literárias: Licenciatura em Educação Física e Desporto, Mestrado em Ciência do 

Desporto, na área de especialização em Treino de Alto Rendimento Desportivo, e Doutoramento 
em Ciências do Desporto.

Formação profissional:

Frequência de ações/cursos de formação profissional, seminários, colóquios, etc., formação 
diversificada nas áreas em causa, nomeadamente, em pedagogia do projeto ao trabalho de projeto, 
gestão de conflitos, acolhimento e fidelização de públicos, papel do gestor do contrato municipal, 
sistema de avaliação de desempenho, várias formações creditadas, etc.

Experiência profissional

Iniciou o seu percurso profissional no ano letivo de 1995/1996, no Agrupamento de Escolas 
de Rio Tinto n.º 3, como professora de Educação Física.

No dia 01 de setembro de 2015 iniciou funções no Município de Gondomar, através da mo-
bilidade na categoria, ou seja, como Técnica Superior, tendo em 22 de setembro de 2015 sido 
designada para o cargo de Chefe de Divisão de Cultura, em regime de substituição, tendo iniciado 
a comissão de serviço a 9 de junho de 2016;

14/03/2018 — designada, em regime de substituição, no cargo de Chefe de Divisão de Cultura, 
atendendo à reestruturação dos serviços, até à presente data.

Nota curricular

Nome: Mário Joaquim Ferreira da Silva
Habilitações literárias: Licenciatura e Mestrado em Engenharia Civil
Formação profissional:

Frequência de ações/cursos de formação profissional, seminários, colóquios, etc., formação 
diversificada nas áreas em causa, designadamente, código do procedimento administrativo, em 
cofragens, predes e edifícios, regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e 
pontes, nomeadamente em betão armado e pré -esforçado, na qualidade na industria da construção 
civil; fornecimento de empreitadas, em planos de prevenção e emergência, no regime de férias, 
faltas e licenças, etc.
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Experiência profissional

A 1 de junho de 1978 inicia a sua colaboração com a Câmara Municipal de Gondomar, na 
categoria de Engenheiro Técnico, em regime de prestação de serviços, integrado nos serviços 
técnicos de Obras Municipais;

A 19 de outubro de 1979 ingressa no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Gondomar, 
com a categoria de Engenheiro Técnico Civil de 2.ª classe;

A 2 de agosto de 1984, por progressão na carreira, ascende a Engenheiro Técnico Civil de 
1.ª classe, progredindo sempre na carreira, desempenhando funções no Departamento de Obras 
Municipais, no que respeita a execução de projetos, coordenação de empreitadas e vistorias a 
loteamentos;

A 1 de junho de 1993 inicia funções como Chefe de Divisão de Obras Municipais, no Município 
de Gondomar;

A 9 de setembro de 2000 é requalificado profissionalmente (DL n.º 218/2000 de 9/9), tomando 
posse na categoria de Técnico Superior Principal, progredindo sempre na carreira;

A partir de setembro 2005 assume funções como Chefe de Divisão de Intervenções por Ad-
ministração Direta e Circulação e Transportes, sendo responsável pela execução, fiscalização de 
projetos, destinados a ser realizados por empreitada;

A partir de janeiro de 2014, foi designado, em regime de substituição no cargo de Chefe de 
Divisão Operacional de Administração Direta, tendo iniciado a comissão e serviço a 22/05/2015;

A 14 de março de 2018, foi designado, em regime de substituição no cargo de Chefe de Divisão 
Operacional e de Administração Direta, atendendo à reestruturação dos serviços.

Nota curricular

Nome: Nelson Fernando Oliveira Pinto
Habilitações literárias: Licenciatura em Arquitetura
Formação profissional:

Frequência de ações/cursos de formação profissional, seminários, colóquios, etc., formação 
diversificada nas áreas em causa, designadamente, código do procedimento administrativo, em 
motivação e liderança, SIADAP, em gestão pública na adm. Local (GEPAL), em reabilitação Urbana, 
regime jurídico de urbanização e edificação, em sistemas de gestão de benefícios e encargos, 
código de contratação pública, regime de acessibilidades e mobilidade na administração local, na 
Lei do ruído, etc.

Experiência profissional

1999 — 2002 — Técnico superior — Arquiteto Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
2002 — 2008 — Coordenador do Gabinete de Alinhamentos e Cadastro Gaiurb, EM;
10/07/2008 — 23/11/2009 Chefe de Divisão Municipal de Urbanismo Câmara Municipal de 

Vila Nova de Gaia;
23/11/2009 — 03/11/2014 — Diretor do Departamento Municipal de Urbanismo Câmara Mu-

nicipal de Vila Nova de Gaia;
03/11/2014 — 31/07/2018 — Chefe de Divisão Municipal de Gestão e Fiscalização Urbanística 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
01/08/2018 — 06/06/2019 — Chefe de Divisão Municipal de Planeamento e SIG (regime de 

substituição) Câmara Municipal de Gondomar

Nota curricular

Nome: Joaquim Miguel Cardoso Mendes Jorge
Habilitações literárias:

Licenciatura em Arquitetura
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Formação profissional:

Frequência de ações/cursos de formação profissional, seminários, colóquios, etc., formação 
diversificada nas áreas em causa, nomeadamente, em loteamentos e obras particulares, segurança 
contra incêndio -prevenção e regulamentação, regime jurídico de urbanização e edificação, licen-
ciamento industrial, regime jurídico de instalação dos estabelecimentos de restauração e bebidas, 
sistema de gestão da qualidade, arrendamento urbano, fiscalização de operações urbanísticas, etc.

Experiência profissional

Entre 1996/1997 colabora no Gabinete de arquitetura “Arquitomo”, e em gabinete próprio;
Entre 1998 a 2008, exerceu funções no Departamento de Gestão Urbanística e Obras Parti-

culares, na Câmara Municipal de Gondomar (Repartição Administrativa de Rio Tinto), em regime 
de contrato a termo certo, com a categoria de Técnico Superior, participando no licenciamento de 
loteamentos urbanos, obras de urbanização e obras de edificação, entre outras tarefas;

Em maio de 2008 ingressa nos quadros do município de Gondomar na carreira/categoria 
de Técnico Superior, na área de Arquitetura, da Câmara Municipal de Gondomar, progredindo na 
carreira nesta Autarquia;

Em fevereiro de 2015, foi designado, em regime de substituição, Chefe de Divisão de Gestão 
Urbanística e Obras Particulares, exercendo as funções de Gestor de Procedimento das freguesias 
de Baguim do Monte e Fânzeres, integra a comissão de vistoria de Salubridade e Segurança nos 
termos do artigo 90 do RJUE, bem como das comissões das vistorias previstas no artigo 63 do 
referido diploma. Coordena com o Diretor de Departamento, proposta para alteração ao RMUE 
(Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação), bem como alterações à revisão do PDM 
de Gondomar, no âmbito do período de discussão pública.

A 14 de março de 2018 — designado, em regime de substituição, no cargo de Chefe de Divi-
são de Gestão Urbanística e Obras Particulares, atendendo à reestruturação dos serviços, cessa 
o regime de substituição a 06 de junho de 2019, regressando à carreira de Técnico Superior.

Nota curricular

Nome: Lígia Maria da Silva Nora
Habilitações literárias: Licenciatura em Psicologia — Ramo da Psicologia da Saúde;
Formação profissional:

Frequência de ações/cursos de formação profissional, seminários, colóquios, etc., formação 
diversificada nas áreas em causa, nomeadamente, na área da psicologia da Educação, educação 
parental, relação escola/família/sucesso escolar; psicologia na educação, primeiros socorros psi-
cológicos, igualdade de género, projetos inovadoras em educação e formação, cidadania, comuni-
dades, intervenção com crianças e jovens em risco, intervenção em problemas ligados ao álcool, 
violência doméstica, proteção de dados, liderança e trabalho em equipa, etc.

Experiência profissional

Em 14 de março de 2011 — ingressou no quadro de pessoal deste município, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira de Técnica Superior 
área de Psicologia, começou por exercer funções na Ação Social, transitando posteriormente para 
o setor da Educação;

De outubro de 2017 a junho 2019 — Coordenadora do Gabinete de apoio ao desenvolvimento 
educativo (GADE);

A 07 de junho de 2019 — Designada, em regime de substituição no cargo de dirigente inter-
médio de 3.º grau, do Núcleo de Intervenção e Acompanhamento Educativo.
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