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MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA
Aviso n.º 2194/2014
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, faz-se público que, por despacho da Caixa Geral de
Aposentações, foi desligado do serviço para efeitos de aposentação o
trabalhador José Manuel da Silva, assistente operacional, com efeitos
a 1 de novembro de 2014.
10 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, José Francisco
Gomes Monteiro.
307542886

MUNICÍPIO DE FAFE
Aviso n.º 2195/2014
Procedimento Concursal, para contratação por tempo indeterminado, de 1 posto de trabalho na carreira/categoria — Técnico
Superior (arquiteto) — cf publicação no Diário da República,
2.ª série — n.º 133 — aviso n.º 8954/2013 de 12/07/2013, Código
da Oferta BEP OE 201307/0172.
Nos termos do n.º 1, conjugado com a alínea d) do n.º 3, do artigo 30.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, avisam-se os interessados que se encontra publicada na página eletrónica do
Município Fafe, em www.cm-fafe.pt e afixada no edifício dos Paços
do Município, Av.ª 5 de Outubro, Fafe, a proposta de classificação
do segundo método de seleção (Avaliação Psicológica), no âmbito do
procedimento concursal comum em epígrafe.
Os candidatos podem, no prazo de 10 dias úteis, a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, exercer o
seu direito de audiência prévia nos termos dos artigos 100.º e 101.º do
Código do Procedimento Administrativo, utilizando obrigatoriamente
o formulário-tipo, disponível na página eletrónica acima referenciada,
podendo o processo ser consultado, na Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Ação Social e Educação, deste Município.
29 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Raul Cunha.
307588132
Aviso n.º 2196/2014
Para os devidos efeitos, se faz público que na sequência da admissão
de 15 assistentes operacionais através do procedimento concursal aberto
por aviso n.º 20994/2011, publicado na 2.ª série do Diário da República,
n.º 203, de 21 de outubro de 2011, foi concluído com sucesso o período
experimental relativo ao contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado dos assistentes operacionais Carla Gonçalves
Nobre, Diana Filipa Fernandes Sousa, Maria Margarida Gonçalves
Carvalho Soares e Rui Filipe Antunes Freitas, tendo sido homologada
a respetiva ata do júri através do meu despacho datado de 30/01/2014,
proferido no âmbito das competências detidas em matéria de gestão
de pessoal [alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro]. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
29 de janeiro de 2014. — O Presidente, Raul Cunha, Dr.
307588051

MUNICÍPIO DA GUARDA
Aviso n.º 2197/2014
Prorrogação excecional das mobilidades internas
intercarreiras e intercategorias
Carlos Alberto Chaves Monteiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Guarda, com competências delegadas na direção e gestão dos
recursos humanos, por despacho do Presidente da Câmara Municipal
n.º.5., de 23 de outubro de 2013:
Torna público que, por seu despacho datado em 31 de dezembro de
2013, no uso das competências previstas na alínea a) do n.º 2 do artº.
35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugadas com a alínea a)
do n.º 2 do artº.2.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, delegadas por despacho do Presidente da Câmara Municipal, Despacho
n.º.5, de 23 de outubro 2013, e mediante acordo dos trabalhadores
abaixo mencionados, determinou a prorrogação excecional, até 31 de
dezembro de 2014, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014 das

situações das mobilidades internas intercarreiras e intercategorias, ao
abrigo do disposto no n.º.2 do artigo 52.º da Lei n.º.83-C/2013, de 31
de dezembro de 2013:
Mobilidades Intercarreiras:
Ana Luísa Alves Pereira na carreira/categoria de Técnica Superior;
Celeste Maria de Figueiredo Domingos Gomes na carreira/categoria
de Técnica Superior;
Gabriel de Jesus Luis na carreira/categoria de Técnico Superior;
João Carlos Antunes Figueiredo na carreira/categoria de Técnico
Superior;
Luís Miguel Saraiva Fernandes Fontes na carreira/categoria de Técnico Superior;
Paula Alexandra Rodrigues Eusébio na carreira/categoria de Técnica
Superior;
Juliana Gonçalves Almeida na carreira/categoria de Assistente Técnica;
Luis Filipe Marques Pereira Santos na carreira/categoria de Assistente
Técnico;
Maria Dolores Martins Santos na carreira/categoria de Assistente
Técnica.
Mobilidades Intercategorias
Aurélia Rosa Gonçalves Maia na carreira/categoria de Coordenadora
Técnica;
Fernanda Maria Saraiva Neto Carvalhinho na carreira/categoria de
Coordenadora Técnica;
Joel Marques Antunes Santos na carreira/categoria de Coordenador
Técnico;
José Joaquim Martins Teixeira na carreira/categoria de Coordenador
Técnico;
Luis Filipe Lamegal Gomes na carreira/categoria de Coordenador
Técnico;
Maria Elvira Paulino Silva Freire Bárbara na carreira/categoria de
Coordenadora Técnica;
Maria Isabel Gonçalves Reis na carreira/categoria de Coordenadora
Técnica;
Maria Manuela Esteves Jesus Lopes Lourenço na carreira/categoria
de Coordenadora Técnica;
Guilhermina dos Anjos Marques Dias Almeida na carreira/categoria
de Encarregada Operacional;
José Manuel da Graça Pina na carreira/categoria de Encarregado
Operacional;
2 de janeiro de 2014. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal (com
competências delegadas), Carlos Alberto Chaves Monteiro.
307518959

MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA
Aviso n.º 2198/2014
Eng.º Armindo Moreira Palma Jacinto, na qualidade de Presidente da
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova:
Torno público que, no uso das competências que me são conferidas
nos n.os 1 e 4 do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e
nos termos do estipulado no mesmo artigo, e tendo em conta o disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
foi nomeado em Comissão de Serviço, o Sr. Tiago Filipe dos Santos
Barradas Oliveira, da Entidade “Turismo do Centro de Portugal”, para
o cargo de Secretário do Gabinete de Apoio à Presidência, com efeitos
a partir do dia 11 de outubro de 2013, pelo período de quatro anos. A
remuneração a atribuir é a correspondente a 60 % da remuneração que
legalmente cabe aos vereadores em regime de tempo inteiro, em regime
de exclusividade, conforme o disposto no n.º 3 do artigo 43.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Nota curricular
Nome: Tiago Filipe dos Santos Barradas Oliveira
Data e Local de Nascimento: 02/05/1984 em Castelo Branco
Estado Civil: casado
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Gestão Turística;
Especialização em Marketing Turístico;
Licenciatura em Contabilidade e Gestão Financeira.
Experiência Profissional:
Turismo do Centro de Portugal, Pessoa coletiva de direito público
Técnico Superior
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Desenvolver produtos turísticos diversificados, no domínio do marketing turístico e dos eventos, relativamente ao território das NUT III
Beira Interior Sul e Pinhal Interior Sul.
Naturtejo, EIM, Empresa de Turismo, Inter-Municipal
Técnico Superior
Promoção e divulgação da marca Naturtejo Geopark a nível Nacional
e Internacional, através da realização de pacotes turísticos, ações de
marketing e promoção individualizada junto de operadores, agências
de viagens e grupos organizados.
Outras Informações:
Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova (AEESGIN);
Secretário do Conselho Fiscal;
Auxílio na elaboração do Relatório de Contas.
11 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara, Engenheiro
Armindo Moreira Palma Jacinto.
307574865
Aviso n.º 2199/2014
Eng.º Armindo Moreira Palma Jacinto, na qualidade de Presidente da
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova:
Torno público que, no uso das competências que me são conferidas
no n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos
termos do estipulado no mesmo artigo, e tendo em conta o disposto no
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, foi nomeado
em Comissão de Serviço, o Sr. Gonçalo Gonçalves Afonso Costa, da
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, para o cargo de Secretário do
Gabinete de Apoio à Vereação, com efeitos a partir do dia 11 de outubro de 2013 pelo período de quatro anos. A remuneração a atribuir
é a correspondente a 60 % da remuneração que legalmente cabe aos
vereadores em regime de tempo inteiro, em regime de exclusividade,
conforme o disposto no n.º 3 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro.
Nota curricular
Gonçalo Gonçalves Afonso Costa, frequentou a Licenciatura em
Engenharia Civil da Universidade Independente de Lisboa, tendo estado
matriculado no 4.º Ano, após o qual pediu transferência para a Escola
Superior de Tecnologia de Castelo Branco também para o curso de
Engenharia Civil. Em 2011 pediu transferência para a Escola Superior
de Gestão de Idanha-a-Nova para o Curso de Gestão Turística, o qual
se encontra em fase de conclusão.
Experiência profissional relevante:
Secretário do Presidente da Câmara, no Município de Idanha-a-Nova
de junho de 2013 a outubro de 2013.
Assistente Operacional, no Município de Idanha-a-Nova, desde janeiro
de 2009 a julho de 2013.
Formador, com Certificado de Aptidão Profissional válido de 03 de
abril de 2009 a 03 de abril de 2014.
Fiscal de Obras, no Município de Idanha-a-Nova, de fevereiro de
2005 a dezembro de 2008.
Brigadas Municipais de Prevenção aos Incêndios, no Concelho de
Idanha-a-Nova em 2004.
Outras funções desempenhadas:
Presidente da Junta de Freguesia do Ladoeiro, Concelho de Idanha-a-Nova, reeleito em setembro de 2013.
Secretário da Assembleia-geral da Associação Cultural e Desportiva
do Ladoeiro (ACDL), desde de abril de 2012.
Presidente da Direção do Movimento de Apoio e Solidariedade Coletivo ao Ladoeiro (MASCAL), eleito em dezembro de 2011.
Presidente da Junta de Freguesia do Ladoeiro, Concelho de Idanha-a-Nova, eleito em outubro de 2009.
Coordenador Local de Emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação de Castelo Branco, de maio de 2008 a março
de 2010.
Secretário da Junta de Freguesia do Ladoeiro, Concelho de Idanha-a-Nova, eleito em outubro de 2005.
Elemento da Direção do Clube de Praticantes de Atividades Outdoor
do Ladoeiro, desde 2001.
11 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara, Engenheiro
Armindo Moreira Palma Jacinto.
307574905

MUNICÍPIO DE LAGOA (ALGARVE)
Aviso n.º 2200/2014
Celebração de Contratos de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, faz-se público que, no seguimento
dos procedimentos concursais levados a cabo por este Município, foram
celebrados os seguintes contratos de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado com:
Augusto Manuel Teixeira Gomes, na carreira/categoria de Assistente
Operacional, posicionado no nível 1 e na 1.ª posição, correspondente a
€485,00 (quatrocentos e oitenta e oitenta e cinco euros) da tabela remuneratória única, com data de início de contrato a 16.09.2013;
Carlos Alberto Guerreiro, na carreira/categoria de Assistente Operacional, posicionado no nível 1 e na 1.ª posição, correspondente a €485,00
(quatrocentos e oitenta e oitenta e cinco euros) da tabela remuneratória
única, com data de início de contrato a 16.09.2013;
Carlos Miguel Varela da Conceição, na carreira/categoria de Assistente
Operacional, posicionado no nível 1 e na 1.ª posição, correspondente a
€485,00 (quatrocentos e oitenta e oitenta e cinco euros) da tabela remuneratória única, com data de início de contrato a 02.12.2013;
Pedro Miguel Silva Pacheco, na carreira/categoria de Assistente
Operacional, posicionado no nível 1 e na 1.ª posição, correspondente a
€485,00 (quatrocentos e oitenta e oitenta e cinco euros) da tabela remuneratória única, com data de início de contrato a 02.12.2013;
Reinaldo Filipe Mateus Gonçalves, na carreira/categoria de Assistente
Operacional, posicionado no nível 1 e na 1.ª posição, correspondente a
€485,00 (quatrocentos e oitenta e oitenta e cinco euros) da tabela remuneratória única, com data de início de contrato a 02.12.2013;
Vilson Duarte Nunes Susana, na carreira/categoria de Assistente
Operacional, posicionado no nível 1 e na 1.ª posição, correspondente a
€485,00 (quatrocentos e oitenta e oitenta e cinco euros) da tabela remuneratória única, com data de início de contrato a 02.12.2013;
Charlotte Bethany Phillips Andrade, na carreira/categoria de Assistente Técnico, posicionada no nível 5 e na 1.ª posição, correspondente
a €683,13 (seiscentos e oitenta e três euros e treze cêntimos) da tabela
remuneratória única, com data de início de contrato a 05.12.2013;
Cláudio Miguel Messias do Espírito Santo, na carreira/categoria
de Técnico Superior, posicionado no nível 15 e na 2.ª posição, correspondente a €1201,48 (mil duzentos e um euros e quarenta e oito
cêntimos) da tabela remuneratória única, com data de início de contrato
a 16.12.2013;
Nuno Sérgio Rodrigues Coelho, na carreira/categoria de Assistente
Operacional, posicionado no nível 1 e na 1.ª posição, correspondente a
€485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco euros) da tabela remuneratória
única, com data de início de contrato a 23.12.2013;
29 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Francisco José
Malveiro Martins.
307586407
Aviso n.º 2201/2014
Gabinete de Apoio à Presidência — Designação de Membros
Para os devidos efeitos se torna público que:
Por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Lagoa de 31 de
outubro de 2013, foi nomeado, nos termos do previsto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 42.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para exercer funções de Adjunto
do Gabinete de Apoio à Presidência, Carlos Alberto Ribeiro Alves, com
efeitos a partir de 01 de novembro de 2013.
Nota Curricular
Nome: Carlos Alberto Ribeiro Alvo
Data de nascimento: 22/12/1951
Habilitações literárias: 12.º Ano de Secretariado e Relações Públicas
Atividade Profissional:
1971/1972 — Professor da Escola de Artes e ofícios do Uíge.
1972/1975 — Serviço Militar em Angola Escola de Aplicação Militar
de Nova Lisboa e BC12 no Uíge.
1976/1980 — Escola do Ciclo Preparatório de Silves como responsável pelo economato e centro de reprografia.
1981/1982 — Funcionário da União de Bancos Portugueses Agência
do Carvoeiro.

