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 Aviso n.º 12145/2017
Por delegação da Presidente da Câmara, conferida pelo Despacho 

n.º 34/P/2013, de 01.11.2013, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, torna -se pública a lista unitária 
de ordenação final, que se encontra publicada em www.cm -amadora.pt 
do procedimento concursal comum para a contratação em funções pú-
blicas por tempo indeterminado, para a ocupação de dois postos de 
trabalho do mapa de pessoal, na carreira de Técnico Superior (na área 
engenharia eletrotécnica), aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 94, de 16 de maio de 2017, cuja Lista Unitária 
de Ordenação Final foi homologada por meu despacho datado de 19 de 
setembro de 2017.

20 de setembro de 2017. — A Vereadora Responsável pela Área de 
Recursos Humanos, Rita Madeira.

310828675 

 Aviso n.º 12146/2017
Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida 

pelo Despacho n.º 34/P/2013 de 01.11.2013 e para os devidos efeitos 
se anuncia que, ao abrigo da alínea d), do n.º 3, do artigo 99.º da LTFP 
(aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho foram autorizadas as 
consolidações das seguintes mobilidades na categoria, no mapa de 
pessoal desta Autarquia, mantendo -se o posicionamento remuneratório 
detido na situação jurídico funcional de origem:

Com efeitos a 15 de setembro de 2017, por meu despacho, datado 
de 06 de setembro de 2017, por despacho do Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, datado de 07 de setembro de 2017 e 
com a anuência de Maria Paula Cordeiro Ascensão, para o exercício de 
funções de Técnico Superior (área de apoio jurídico);

Com efeitos a 1 de julho de 2017, por meu despacho, datado de 16 de 
junho de 2017, por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
do Seixal, datado de 21 de junho de 2017 e com a anuência de Nuno 
Miguel Moreira Goulão Santos, para o exercício de funções de Técnico 
Superior (área arquitetura);

Com efeitos a 1 de maio de 2017, por meu despacho, datado de 13 de 
abril de 2017, por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal do 
Seixal, datado de 8 de maio de 2017 e com a anuência de João Carlos 
Caneira Antunes, para o exercício de funções de Técnico Superior (área 
arquitetura).

26 de setembro de 2017. — A Vereadora Responsável pela Área dos 
Recursos Humanos, Rita Madeira.

310829639 

 MUNICÍPIO DE CHAVES

Aviso n.º 12147/2017
Para os devidos efeitos torna -se público que, por meu Despacho 

n.º 44/GAP/2017, de 25 de setembro de 2017, nos termos do disposto 
no artigo 27.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, conjugada com o artigo 19.º, 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e no uso da competência que me é 
conferida pelo disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 35.º, do Anexo I, 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nomeio em regime de substituição, 
por urgente conveniência de serviço, pelo período de 90 dias, a contar 
da data do aludido despacho, para o cargo de Direção Intermédia de 
2.º Grau — Divisão de Águas e Resíduos, o Técnico Superior, Carlos 
Delmar

26 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Arq.º António Cabeleira.

310819643 

 MUNICÍPIO DE ESPINHO

Aviso n.º 12148/2017

Procedimento Concursal para Provimento de cargos de Direção 
Intermédia de 2.º Grau

Dr. Joaquim José Pinto Moreira, presidente da Câmara Municipal de 
Espinho, faz público que:

Na sequência de procedimento concursal para provimento do cargo 
de direção intermédia de 2.º grau para a Divisão de Obras Munici-
pais, aberto por aviso n.º 9006/2016 publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 137 de 19/07, Bolsa de Emprego Público (código da oferta 
OE201607/0244) e Jornal Diário de Notícias em 20 de julho de 2016, 
e ainda na página eletrónica da Câmara. Em conformidade com a Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente; alterada pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e pela Lei n.º 128/2015, de 3 de 
setembro; adaptado administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, alterada pela Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, e pela Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro), respetivamente, foi designado, em 
comissão de serviço em reunião de Câmara de 25 de setembro, pelo 
período de três anos, com efeitos a partir de 27 de setembro de 2017, 
para o cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão de 
Obras Municipais, o licenciado Álvaro António das Neves Duarte. 
O designado possui currículo, perfil e experiência adequada para o 
desempenho das funções inerentes ao cargo, designadamente pela sua 
experiencia profissional e conhecimentos.

Nota curricular do designado
Nome — Álvaro António das Neves Duarte
Habilitações Literárias — Licenciatura Engenharia Civil e Licencia-

tura em Arquitetura;
Experiência Profissional:
Desde 13/02/2009 até presente data — Exerce funções de Chefe da 

Divisão de Obras Municipais, na Câmara Municipal de Espinho;
De 02/09/1999 a 12/01/2009 — Exerceu funções de Técnico Superior, 

na Câmara Municipal de Espinho;

Formação profissional: Ao longo do seu percurso profissional fre-
quentou diversas ações de formação e seminários dos quais se destacam 
os seguintes:

Curso de Especialização em Gestão por Objetivos na Administração 
Local, CEFA, 2014, com duração de 120 horas; Formação Pedagó-
gica Inicial De Formadores B -Learning, IEFP, 2014, com a duração de 
90 horas; Coaching, Empowerment E Liderança De Equipas De Tra-
balho, CFE — Centro De Formação Profissional Da Anje, 2013, com a 
duração de 30 horas; O Código De Contratação Pública, CEFA,2012,com 
a duração de 28 horas; SIADAP -LEI N.º 66 -B/2017, DE 28/12, CEFA, 
2011, com a duração de 21 horas; Planeamento Regional Urbano, Uni-
versidade Católica Portuguesa (UCP),2011, com a duração de 72 horas; 
Gestão Fiscalização De Espaços E Jogos De Recreio, Tuv Akademie 
Rheinland — Formação Unipessoal, LDA.,2010 com a duração de 
40 horas; Formação Em Higiene E Segurança No Trabalho, Profiforma-
-Profissionais Da Formação, 2007, com a duração de 572 horas; Curso In-
tegrado Em Gestão Municipal, IGAP, 2004, com a duração de 222 horas; 
Curso Projetistas De Redes De Gás, Instituto Para O Desenvolvimento 
Tecnológico (IDT),1997, com a duração de 39 horas; Curso De Téc-
nico De Informática, Associação Profissional De Engenheiros Técnicos 
(APET),1989, com a duração de 400 horas; Formação Em Higiene E 
Segurança No Trabalho, Profiforma -Profissionais Da Formação, 2007, 
Com A Duração De 572 Horas; Curso Integrado Em Gestão Municipal, 
Igap, 2004, Com A Duração De 222 Horas; Formação Em Higiene E 
Segurança No Trabalho, Profiforma -Profissionais Da Formação, 2007, 
Com A Duração De 572 Horas; Curso De Técnico De Informática, 
Associação Profissional De Engenheiros Técnicos (Apet),1989, Com 
A Duração De 400 Horas.

29 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim 
José Pinto Moreira.

310818728 

 Aviso n.º 12149/2017

Procedimento Concursal para Provimento de cargos de Direção 
Intermédia de 2.º Grau

Dr. Joaquim José Pinto Moreira, presidente da Câmara Municipal 
de Espinho, faz público que na sequência de procedimento concursal 
para provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau para a 
Divisão de Serviços Básicos e Ambiente, aberto por aviso n.º 9006/2016 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 137 de 19/07, Bolsa de 
Emprego Público (código da oferta OE201607/0242) e Jornal Diário 
de Notícias em 20 de julho de 2016, e ainda na página eletrónica da 
Câmara. Em conformidade com Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro (Es-
tatuto do Pessoal Dirigente; alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
agosto, Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, Lei n.º 3 -B/2010, de 28 
de abril, e Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, pela Lei n.º 68/2013, 
de 29 de agosto e pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro; adaptado 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada 
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pela Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 42/2016, 
de 28 de dezembro), respetivamente, foi designado, em comissão de 
serviço em reunião de Câmara de 2 de setembro, pelo período de três 
anos, com efeitos a partir de 27 de setembro de 2017, para o cargo de 
direção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão de Serviços Básicos 
e Ambiente, o licenciado Joaquim Alexandre Guerra Cardoso Moreira 
Sá. O designado possui currículo, perfil e experiência adequada para o 
desempenho das funções inerentes ao cargo, designadamente pela sua 
experiencia profissional e conhecimentos.

Nota curricular do designado
Nome — Joaquim Alexandre Guerra Cardoso Moreira Sá
Habilitações Literárias — Licenciatura Engenharia do Ambiente
Experiência Profissional:
Desde 01/01/2012 até presente data — Exerce funções de Chefe 

da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente na Câmara Municipal de 
Espinho;

Desde 22/09/2010 até 31/12/2011 — Exerceu funções de Chefe da 
Divisão de Ambiente e Resíduos Sólidos Urbanos, na Câmara Municipal 
de Espinho;

De 28/01/2009 a 21/09/2010 — Exerceu funções de Chefe da Divisão 
de Higiene Pública, na Câmara Municipal de Espinho;

De 23/03/2005 a 27/01/2009 — Exerceu funções de Técnico Superior 
de 1.ª Classe, na Câmara Municipal de Espinho,

De 01/08/2001 a 22/03/2005 — Exerceu funções de Técnico Superior 
na Câmara Municipal de Espinho;

Formação profissional: — Ao longo do seu percurso profissional 
frequentou diversas ações de formação e seminários dos quais se des-
tacam os seguintes:

Curso de Especialização em Gestão por Objetivos na Administração 
Local, CEFA, 2014, com duração de 120 horas; Gestão Pública na Ad-
ministração Local (GEPAL), 2013 com duração de 212 Horas; Estatuto 
Disciplinar Dos Trabalhadores Que Exercem Funções Públicas, Lei 
n.º 58/08, de 09/09, CEFA, 2012, com duração de 21 Horas; Novo Siadap 
E A Construção Do Quar Na Administração Local, Cefa, 2012, Com 
Duração 21 Horas; IV Congresso Nacional Das Cidades Educadoras — A 
Cidade Educadora E O Ambiente, Universidade Lusófona De Lisboa, 
2011, Com Duração De 21 Horas; 5.ª EXPO ENERGIA 2010, Centro 
Cultural de Belém (CCB),2010, Com Duração De 21 horas; Planificación 
Y Gestón Turística Costera, Universitat Politecnica De Valenci, 2010, 
com duração de 25 horas; Curso Sobre Planeamento E Gestão De Praias, 
Feup, 2010, com duração de 28 horas; Curso De Formação Pedagógica 
Contínua De Formadores B -Learning, Zona Verde, C.E.A LDA.,2008, 
com duração de 67 horas; Curso De Formação De Técnico Superior De 
Segurança E Higiene No Trabalho, Proforma -Valor Para O Potencial 
Humano, 2007, com duração de 572 horas; Curso Integrado Em Gestão 
Municipal, IGAP, 2004, com a duração de 222 horas; Pós -Graduação 
em Gestão e Politicas Ambientais, 2001.

29 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim 
José Pinto Moreira.

310819108 

 Aviso n.º 12150/2017

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 
12 postos de trabalho do mapa de pessoal do Município de Espi-
nho, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.
1 — Para efeitos do disposto no artigo 19.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, conjugado com o artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
redação atual torna -se público que, por proposta do Senhor Presidente 
da Câmara de 19/07/2017, em complemento da deliberação tomada 
pela Câmara na sua reunião ordinária realizada em 24/07/2017, que 
aqui se transcreve”…A Câmara tomou conhecimento e, concordando 
com a proposta do Sr. Presidente, deliberou, ao abrigo do previsto nos 
n.os 1 e 2 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP — aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; na reda-
ção em vigor) e do disposto nos n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 9.º do 
Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro (na sua redação em vigor), 
devidamente conjugados com o fixado nos n.os 3 e 4 do artigo 30.º da 
LTFP, aprovar a abertura de procedimento concursal comum para recruta-
mento com vista à constituição de relações jurídicas de emprego público 
na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para 
preenchimento dos seguintes postos de trabalho: 1 posto de trabalho na 
carreira/categoria de Assistente Operacional (Eletricista); 2 postos de 

trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional (Canalizador); 
2 postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional 
(Saneamento); 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico 
Superior (Lic. Design Industrial); 1 posto de trabalho na carreira/cate-
goria de Técnico Superior (Lic. em Marketing); 1 posto de trabalho na 
carreira/categoria de Técnico Superior (Lic. na área da Matemática); 
1 posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior (Lic. Ad-
ministração Pública); 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico 
Superior (Lic. Arquitetura); 1 posto de trabalho na carreira/categoria de 
Técnico Superior (Lic. Arquitetura Paisagista); 1 posto de trabalho na 
carreira/categoria de Técnico Superior (Lic. Ciências Históricas, ramo 
do Património, Mestrado em Museologia).

Mais deliberou a Câmara Municipal que seja feita a devida publi-
citação deste procedimento concursal nos termos legais aplicáveis, 
nomeadamente na 2.ª série do Diário da República, sem prejuízo dos 
demais meios de divulgação e publicitação previstos na lei…” se en-
contra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte à data 
de publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República, 
procedimento concursal comum destinado ao recrutamento para ocu-
pação de 12 postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de 
Pessoal de 2017, na modalidade de contrato de trabalho em Funções 
Públicas por tempo indeterminado para a carreira/categoria, cuja re-
ferências se indicam:

Refª A — 1 Assistente Operacional (Eletricista);
Refª B — 2 Assistentes Operacionais (Canalizador);
Refª C — 2 Assistentes Operacionais (Saneamento);
Refª D — 1 Técnico Superior (área de Design Industrial);
Refª E — 1 Técnico Superior (área de Marketing);
Refª F — 1 Técnico Superior (área de Matemática);
Refª G — 1 Técnico Superior (área de Administração Pública);
Refª H — 1 Técnico Superior (área de Arquitetura);
Refª I — 1 Técnico Superior (área de Arquitetura Paisagista);
Refª J — 1 Técnico Superior (área de Ciências Históricas, ramo do 

Património, Mestrado em Museologia);

2 — Reserva de recrutamento — Nos termos do n.º 1 e 3 do artigo 4.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, foi consultada a Direção -Geral 
da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), que 
conforme mensagem de correio eletrónico de 8 de agosto de 2017 
informou que “…não tendo, ainda, decorrido qualquer procedimento 
concursal para constituição de reservas de recrutamento para as diversas 
categorias, declara -se a inexistência, em reserva de recrutamento, de 
qualquer candidato com o perfil adequado”.

Também foi consultada a AMP que informou que “… não foi consti-
tuída a EGRA para os seus municípios, devendo ser aplicado o regime 
subsidiário previsto no artigo 16.º -A do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de 
Setembro, alterado pela Lei n.º 80/2013, de 28 de Novembro, de acordo 
com a informação da DGAL e homologado pelo Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014., através do 
mail datado de 8 de agosto de 2017”.

3 — O local de trabalho situa -se na Câmara Municipal de Espinho, 
e as funções serão exercidas na área do Município.

4 — Caracterização dos postos de trabalho, em conformidade com o 
mapa de pessoal aprovado para o ano de 2017:

4.1 — Referência A — Divisão de Obras Municipais — 1 Assistente 
Operacional (Eletricista) — Manutenção dos equipamentos municipais; 
Integra equipa de intervenção rápida nos bairros sociais, com vista à 
satisfação das necessidades prementes e urgentes nas habitações sociais 
sob a responsabilidade do Município;

4.2 — Referência B — Divisão de Serviços Básicos e Ambiente —
2 Assistentes Operacionais (Canalizadores) — Funções de natureza 
executiva de carácter manual ou mecânica indispensável ao funciona-
mento do serviço, nomeadamente executar trabalhos de manutenção 
e instalação de redes de distribuição de água e respectivos ramais de 
ligação, assentamento de tubagens e acessórios, instalação e remoção de 
contadores, bem como outros trabalhos similares ou complementares. 
Possuir carta de condução de ligeiros;

4.3 — Referência C — Divisão de Serviços Básicos e Ambiente —
2 Assistentes Operacionais (Saneamento) — Executa tarefas de deso-
bstrução, limpeza de coletores e caixas de visita, utilizando ferramentas 
adequadas, bem como outros trabalhos similares ou complementares;

4.4 — Referência D — Divisão de Gestão Administrativa, Financeira 
e Turismo/Serviço de Turismo e Comunicação — 1 Técnico Superior 
(área de Design Industrial) — Desenvolver e criar meios e suportes de 
comunicação das atividades e eventos municipais através da organi-
zação e distribuição do Boletim Municipal. Promoção e organização 
da agenda cultural em articulação com todas as unidades orgânicas 
do Município. Produção e divulgação de suportes comunicacionais de 


