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Diário da República, 2.ª série — N.º 242 — 20 de dezembro de 2016
por Tempo Indeterminado, de 2 postos de trabalho na carreira/ categoria
de Técnico Superior (Geografia e Planeamento do Território).
07-12-2016. — O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos
Humanos e Saúde Ocupacional, Lic. José Manuel Raposo Gonçalves.
310081854

MUNICÍPIO DE AMARANTE
Aviso n.º 15846/2016
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
25 de outubro de 2016, nos termos do artigo 42.º, n.º 1, alínea b) da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi constituído o Gabinete de apoio à
Presidência, com efeitos a partir da mesma data, tendo sido designados
os seguintes elementos:
Chefe de Gabinete: Bruno César Babo Ribeiro Machado de Carvalho
Adjunta: Susana Maria Miranda Macedo Coutinho
Secretária: Maria da Graça Teixeira Pinto da Silva
2 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Dr. José Luís
Gaspar Jorge.
310030004

MUNICÍPIO DO BARREIRO
Aviso n.º 15847/2016
Para os devidos efeitos torna-se público os despachos de 30/11/2016,
do Sr. Presidente, os quais determinaram no uso das suas competências que lhe são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do art. 35.º da Lei
n.º 75/2013, de 12/09 que estabelece o regime jurídico das Autarquias
Locais, e nos termos do disposto no art. 21.º n.os 9,10 e 11 da Lei 2/2004,
de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011 de
22/12, adaptada à administração local pela Lei 49/2012 de 29/ que,
findos os procedimentos concursais para provimento dos cargos de
direção intermédia do 1.º grau, Diretores de Departamento, do Grupo de
pessoal dirigente do mapa de pessoal da Câmara Municipal do Barreiro,
foram nomeadas, em Comissão de Serviço, pelo período de três anos,
renovável por iguais períodos de tempo, as Técnicas Superiores Mónica
Alexandra Salvador Duarte e Rita Isabel Proença Florêncio Isidro Praça,
como Diretora do Departamento de Desenvolvimento Sociocultural, e
Diretora do Departamento de Águas e Resíduos respetivamente.
As escolhas efetuadas nos termos do n.º 5 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15/1, republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30/8, aplicável
à Administração Local nos termos do artigo 2.º da Lei n.º 49/2012 de
29 de agosto, recaiu nestas Técnicas, por serem as candidatas que melhor correspondem aos perfis definidos para prosseguir as atribuições
e objetivos dos cargos.
As presentes nomeações produzem efeitos a 2 de dezembro de 2016.
Anexa-se a nota relativa ao currículo académico e profissional das
nomeadas.
Nota Curricular, elaborada nos termos do n.º 10 do artigo 21.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão atualizada
Mónica Alexandra Salvador Duarte
Formação Académica: Mestranda em Programação e Gestão Cultural
pela Universidade de Humanidades e Tecnologias;
Licenciatura Bietápica Animação Sociocultural pela Escola Superior
de Educação Jean Piaget;
Formação Profissional Relevante:
Participação no III Seminário Boas Práticas, promovido pelo Agrupamento de Escolas do Barreiro, em setembro de 2013;
Pós-graduada em Programação e Gestão Cultural, pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, concluído em junho
de 2013;
Participação na Conferência “Programação e Gestão Cultural”, promovido pela Universidade Lusófona, em 2011; Participação na Conferência
Internacional “Em nome das artes ou em nome dos públicos”, promovido
pela Culturgest, em novembro de 2010; Participação no Seminário “Novo
Modelo de Organização dos Serviços das Autarquias Locais”, promovido
pela área Metropolitana de Lisboa, em abril de 2010.
Experiência Profissional:
De junho de 2016 até à presente data exerce o cargo de Diretora
de Departamento de Desenvolvimento Sociocultural, em regime de
substituição;

De 2010 a maio de 2016, Assessoria Politica e técnica à Vereadora do
Pelouro da Cultura, Intervenção Social, Juventude, Desporto, Associativismo, Educação, Bibliotecas, Património e Arquivo Municipal;
De 2006 a 2010, Coordenadora do Gabinete da Juventude do Departamento de Ação Sociocultural; De 2003 a 2006 técnica superior de
animação cultural do setor da juventude.
Nota Curricular, elaborada nos termos do n.º 10 do artigo 21.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão atualizada
Rita Isabel Proença Florêncio Isidro Praça
Formação Académica: Licenciatura em Engenharia Civil pelo Instituto
Superior Técnico.
Formação Profissional Relevante:
Participação no Encontro “Plano de Emergência para o Risco Sísmico
da Cidade de Lisboa”, promovido pela Agência Lisboa E-Nova, em
março de 2016;
Participação na “Iniciativa Nacional para a Gestão Patrimonial de
Infraestruturas — IGPI 2015”, promovido pelo LNEC, de dezembro de
2014 a março de 2016; Participação no 1.º Encontro “Planos de Segurança da Água”, promovido por Empresa Municipal Águas e Resíduos de
Portimão, em junho de 2016; Participação nas “V Jornadas dos Recursos
Hídricos -Ciclo Urbano da Água”, promovido pela APRH — Associação
Portuguesa de Recursos Hídricos, em outubro de 2015; Participação no
“Congresso Mundial da Água”, promovido pela IWA — Internacional
Water Association, em setembro de 2014;
Pós-graduada em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica, pelo
Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação da Universidade
Nova de Lisboa, concluído em 2003.
Experiência Profissional:
De junho de 2016 até à presente data exerce o cargo de Diretora de
Departamento de Águas e Resíduos em regime de substituição.
De janeiro de 2014 a maio de 2016 coordenação do Gabinete de
Estudos e Projetos do Departamento de Águas e Resíduos; De janeiro
de 2007 a dezembro de 2013, Chefe de Divisão de Projetos e Obras;
De novembro de 2004 a dezembro de 2006, Chefe de Divisão de Infraestruturas.
9 de dezembro de 2016. — A Vereadora, Sónia Lobo.

310079213

MUNICÍPIO DE CORUCHE
Aviso n.º 15848/2016
Nos termos e para efeitos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação que lhe foi conferida pela
Portaria n.º 145-A/2001, de 6 de abril, torna-se público, que a lista unitária de ordenação final dos candidatos, homologada por meu despacho
de 5 de dezembro de 2016, relativa ao procedimento concursal para o
recrutamento de um assistente operacional, em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, cujo aviso de
abertura foi publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 90, de
10 de maio de 2016, para o posto de trabalho DOE-24, se encontra
disponível em www.cm-coruche.pt e afixada no átrio Edifício dos Paços
do Concelho, sito na Praça da Liberdade, em Coruche.
Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, conjugado com a alínea b)
do n.º 3 do artigo 30.º da referida portaria, os candidatos, incluindo os
que tenham sido excluídos no decurso da aplicação dos métodos de
seleção,foram notificados do ato de homologação da lista unitária de
ordenação final.
6 de dezembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Francisco Silvestre de Oliveira.
310083571
Aviso n.º 15849/2016
Procedimento concursal comum para a carreira/categoria
de Técnico Superior
Notificação para a realização da Avaliação Psicológica
Nos termos do disposto nos artigos 32.º, n.º 1 e 30.º, n.º 3, d) da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, e artigo 34.º,
n.º 5 da LGTFP, notificam-se:
1) Os candidatos admitidos à fase seguinte do procedimento concursal
(com classificação igual ou superior a 9,5 valores na Prova de Conhe-

