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MUNICÍPIO DE TÁBUA
Aviso n.º 1923/2017

Para os devidos efeitos faz-se público que, por meu Despacho
n.º 2/RH/2017, de 19 de janeiro de 2017, no uso da competência que
me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, após aprovação da Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Pontinha e Famões, e a anuência da interessada, autorizei,
nos termos do artigo 23.º da LOE2017, a prorrogação da mobilidade
interna na categoria, na Junta de Freguesia da União de Freguesias de
Pontinha e Famões, da nossa trabalhadora, Anabela Loureiro Pereira.
19 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida
Loureiro.
310197709
Aviso n.º 1924/2017
Para os devidos efeitos faz-se público que, por despacho do Sr. Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, de 12 de janeiro de 2017, no uso
da competência que lhe foi delegada por meu Despacho n.º 12/2013, de
15 de outubro, foi autorizada a prorrogação, até 3 de março de 2017, da
licença sem remuneração, do nosso trabalhador, Augusto José Fonseca
Silva, Assistente Operacional.
20 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida
Loureiro.
310199491

MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO
Despacho n.º 1638/2017
No uso das competências previstas no n.º 4 do artigo 43.º do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, exonero o Exmo. Senhor Avelino José Antunes Soares, do
cargo de Secretário do Gabinete de Apoio à Presidência (GAP), com
efeitos a partir de 31 de dezembro de 2016.
Publicite-se nos termos da lei.
4 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim José Cracel Viana.
310246649
Despacho n.º 1639/2017
No uso das competências previstas na alínea a) do n.º 1 e do n.º 4
do artigo 42.º, conjugados com o consignado no n.º 4 do artigo 43.º
ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, designo o Exmo. Senhor Avelino José
Antunes Soares para exercer funções de Adjunto do Gabinete de Apoio
à Presidência, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017.
Publicite-se nos termos da lei.
4 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Joaquim José Cracel Viana.
310246721

MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS
Aviso n.º 1925/2017
Nos termos do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptado à administração local
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, com a redação introduzida pela
Lei n.º 42/2016 de 28 de dezembro, nomeio a Técnica Superior, Zélia
Maria Dias Espadinha Simões, em comissão de serviço, pelo período de
três anos, no cargo de direção intermédia de 3.º grau (Intervenção Social
e Parceria Solidária), com efeitos a partir de 30 de janeiro de 2017.
Anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional da
nomeada.
1 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo
Ramos Ferreira.
ANEXO
Nota relativa ao currículo académico
e profissional do licenciado
Zélia Maria Dias Espadinha Simões
Currículo académico:
Licenciada em Sociologia, pela Universidade Autónoma de Lisboa.

Currículo profissional:
Em 6 de julho de 2016 foi nomeada em comissão de serviço em regime
de substituição no cargo de direção intermédia de 3.º grau — Intervenção
Social e Parceria Solidária;
A 22 de junho de 2011, foi nomeada em comissão de serviço no cargo
de Chefe Divisão de Intervenção Social, tendo terminado a referida
comissão de serviço a 21 de junho de 2014;
Em 1 janeiro e 2011 foi nomeada Chefe Divisão de Intervenção Social
em regime de substituição;
No dia 10 de janeiro de 2003, foi provida no cargo de Técnica Superior (Sociologia);
Em 1 de novembro de 2001, celebrou contrato administrativo provimento, com o Município de Torres Novas, como estagiaria na carreira
técnica superior
Em 20 de dezembro de 1999 ate 31 de outubro de 2001, desempenhou
funções como técnica superior (Sociologia), com contrato de trabalho a
termo certo no Município de Torres Novas.
310246008

MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO
Aviso n.º 1926/2017
Cessação de procedimento concursal
De acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 38.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, torna-se público que por deliberação da
Câmara datada de 11 de janeiro de 2017, com os fundamentos constantes da referida deliberação, cessou o procedimento concursal para
constituição de relação jurídica de emprego com contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para preenchimento de um
posto de trabalho de Técnico Superior (licenciado na área de Assessoria),
publicitado através do aviso n.º 5657/2016 no Diário da República,
2.ª série, n.º 84, de 2 de maio de 2016 e retificado através da declaração
de retificação n.º 600/2016, publicada no Diário da República, 2.ª série,
n.º 109, de 7 de junho.
O posto de trabalho em causa foi ocupado por via da consolidação
de uma situação de mobilidade intercarreiras.
26 de janeiro de 2017. — O Vice-Presidente da Câmara, João António
Merca Pereira.
310243887

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA
Aviso n.º 1927/2017
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
datado de 27 de janeiro de 2017 e no uso das competências que me
foram conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35 da Lei n.º 75/13,
de 12 de setembro, que nos termos do n.º 6, artigo 281.º do anexo da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizado o regresso antecipado da
Licença sem remuneração de, Luís António Guedes Batateiro, Assistente
Operacional, com efeitos a partir de 27 de janeiro de 2017.
2 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Eng. Gustavo
de Sousa Duarte.
310236101

FREGUESIA DE ALFENA
Aviso n.º 1928/2017
Para efeito do estatuído no n.º 6 do artigo 31.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 aos procedimentos concursais comuns de seleção e recrutamento de 1 Técnico
Superior e 1 Assistente Técnico, na modalidade de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado, a que se refere o aviso da
abertura n.º 15684/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 239, em 15 de dezembro de 2016, que as atas onde constam as
deliberações do júri, que recaíram sobre as reclamações apresentadas,
se encontram afixadas na Junta de Freguesia e publicadas na página
eletrónica da Junta de Freguesia de Alfena (www.freguesiadealfena.pt).
Nessas mesmas atas constam as listas definitivas de candidatos excluídos e admitidos, bem como a informação relacionada com a data,

