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encontra afixada, no Edifício dos Paços do Município, bem como disponível em www-cm-mafra.pt.
Cândida Maria Trocas Jacinto — 15,30
Ana Marta Alexandre de Lemos — 15,00
29 de Setembro de 2011. — O Presidente da Câmara, José Maria
Ministro dos Santos, engenheiro.
305185623

MUNICÍPIO DE MARVÃO
Aviso n.º 20141/2011
Alteração do Regulamento do Plano Director
Municipal de Marvão
Nos termos do Artigo 77.º, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, e conforme a deliberação da Câmara Municipal na reunião
ordinária realizada no dia 07 de Setembro de 2011, divulga-se que se
encontra em período de discussão pública a alteração do Regulamento
do Plano Director Municipal de Marvão.
Durante o período de discussão pública que decorrerá pelo prazo de
30 dias úteis, contados a partir da publicação do presente aviso no Diário da República, 2.ª série, o processo estará disponível, para consulta,
na Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida, no edifício dos
Paços do Concelho — das 9.00 H às 16.00 H e no site do Município
em www.cm-marvao.pt.
Os interessados podem apresentar por escrito, no decurso daquele período, reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos,
as quais deverão ser entregues na Câmara Municipal de Marvão.
27 de Setembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Victor Manuel
Martins Frutuoso.
305173319

MUNICÍPIO DA MEALHADA
Aviso n.º 20142/2011
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de Fevereiro, torna-se público que a seguinte trabalhadora cessou a relação jurídica de emprego público constituída por tempo indeterminado:
Maria Manuela Silva Rodrigues Soares Franco, técnica superior a
exercer funções de Chefe de Sector de Biblioteca e Arquivo, a auferir a
remuneração correspondente a 1.680,33 €, com efeitos a 12 de Setembro
de 2011, por motivo de falecimento.
26 de Setembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
da Costa Cabral.
305171504
Aviso n.º 20143/2011
Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no
procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de
trabalho na carreira de Assistente Operacional em regime de
contrato de trabalho por tempo indeterminado.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de Janeiro, torna-se publica a lista unitária dos candidatos aprovados
no procedimento concursal em referência, cujo aviso foi publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 24, de 3 de Fevereiro de 2011, a qual
foi homologada por despacho do Sr. Presidente da Câmara, em 7 de
Setembro de 2011.
Lista unitária de ordenação final
1.º Fernando Pérola de Morais — 16,79 valores
2.º Pedro Miguel Alves Mamede — 16,18 valores
3.º Gonçalo Felício Baptista — 14,92 valores
4.º Marlene Saldanha Marques Bulário — 13,19 valores
Candidatos excluídos: a) Por terem obtido classificação inferior a
9,5 valores ou por terem desistido no método de selecção Prova de Conhecimentos: Ana Margarida Lopes Bernardes; Ana Rita Ferreira Santos
Godinho; Ângelo Emanuel Machado Reis; Annabella Luseiro dos Santos;
Artur Jorge Moreira Couto de Barros; Cláudia Patrícia Marques de Oliveira Melo; Estefânia Novo Távora; George Manuel Castela Lopes; João

Pedro Alves dos Santos Azenha; José Jorge de Jesus Pereira Barroso;
José Vítor Nogueira Santos; Luciana de Moura; Maria de Fátima Sereno
Madeira b) Por terem faltado ao método de selecção Prova de Conhecimentos: Ana Isabel Almeida Ginja; Ana Sofia Gomes Machado, Ana
Thais Silva Tavares; Carla Luísa Ferreira Simões; Carlos Manuel de Jesus
Oliveira; Dália Maria Ventura da Costa; Diana Mónica Várzeas Abrantes
da Cruz; Dina Maria Barros Pereira Vergueiro; Elena Gabdrakhmanova;
Isabel Ramos da Silva Cruz; Joel Ricardo Lopes Bernardes; Jorge Miguel
Mendes Ferreira; José Luís dos Santos Soares; Lara Catarina Portugal
das Neves Gonçalves; Márcio António de Almeida Gomes; Marco José
Cortês da Cruz; Raquel Matos Duarte; Rui António Medina de Campos; Sara Mariline Borges Carvalho; Susana Elisabete Duarte Vieira.
Nos termos do n.º 4 e 5 do citado artigo 36.º, ficam notificados todos
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da
aplicação dos métodos de selecção, do acto da homologação da lista
de ordenação final, que se encontra afixada nestes serviços e na página
electrónica do Município.
26 de Setembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
da Costa Cabral.
305171286
Aviso n.º 20144/2011
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.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 a lista unitária de ordenação final dos
candidatos ao procedimento concursal para recrutamento de dois técnicos
superiores da área de educação física, cujo aviso foi publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 95, de 17 de Maio de 2011, foi homologada
por despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 15 de Setembro
de 2011, encontra-se afixada no átrio desta Câmara Municipal e está
disponível na página electrónica do Município.
27 de Setembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Carlos Alberto
da Costa Cabral.
305175596

MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO
Aviso n.º 20145/2011
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, na sua actual redacção, torna-se
público que por meus despachos de 04.04.2011, na sequência de procedimentos concursais comuns, concluíram com sucesso o período
experimental os trabalhadores a exercer funções públicas por tempo
indeterminado nesta Autarquia a seguir elencados:
Abel Matias Garrote, na carreira/categoria de Assistente Técnico.
José Carlos Rama das Neves, na carreira/categoria de Assistente
Operacional.
23 de Setembro de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, Luís
Manuel Barbosa Marques Leal, Dr.
305179913

MUNICÍPIO DE PENICHE
Aviso n.º 20146/2011
No uso da competência que me conferem as disposições conjugadas dos n.os 3 e 4 do artigo 21.º da Lei n.º 2/ 2004, de 15 de Janeiro e
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, nomeio, pelo
período de três anos e por urgente conveniência do serviço, para produzir efeitos a 12 de Outubro de 2011, Josseléne Cristina Oliveira Nunes
Teodoro, Directora do Departamento de Administração e Finanças da
Câmara Municipal de Peniche, uma vez que é possuidora de reconhecida
idoneidade, competência técnica, aptidão e experiência profissional
adequada ao exercício das funções em causa.
Conclui-se, assim, depois de analisadas as candidaturas apresentadas
e os currículos que as fundamentaram, que esta é a candidatura cujas
características profissionais e pessoais melhor correspondem ao perfil
pretendido. De facto, verifica-se que é detentora de Licenciatura em
Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade
Técnica de Lisboa, tendo efectuado o Curso de Pós-Graduação em
Contabilidade Autárquica na Universidade Independente de Lisboa, o
que é plenamente compatível com o perfil exigido para o desempenho
deste cargo.
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Exerce funções que, comprovadamente, se assemelham às do conteúdo funcional do lugar a dotar, uma vez que desde 30 de Julho de
2010 que foi nomeada, em regime de substituição, para este mesmo
cargo, desempenhando, assim, funções de elevada responsabilidade
inerentes à organização. Acrescenta-se ainda que desde 01 de Outubro
de 2007 tem assumido a chefia da Divisão Financeira do Departamento
em questão.
Salienta-se por fim que a candidata seleccionada manifestou de forma
clara e inequívoca todas as competências previstas nos parâmetros definidos, demonstrando possuir um conhecimento profícuo do Departamento
de Administração e Finanças, bem como da Organização em si. A forma
como expressou e defendeu as suas ideias e percepções, evidenciam a
sua capacidade de envolvimento e de organização, ao debater aspectos
particulares do seu desenvolvimento profissional, e ao reconhecer as
dinâmicas subjacentes à modernização administrativa, como a resistência à mudança e a adaptação progressiva e sistemática das equipas
de trabalho às novas realidades organizacionais.

05/09/2011, e na sequência do procedimento concursal comum publicado na 2.ª série do Diário da República, N.º 67 — 5 de Abril de 2011,
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de
Assistente Operacional — Manutenção Urbana — ref.ª K, após negociação do posicionamento remuneratório nos termos do artigo 55.º da
citada Lei n.º 12-A/2008, e do artigo 26.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31
de Dezembro, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado, com o candidato classificado em primeiro lugar Paulo Alexandre
Duarte Fernandes, na 1.ª posição remuneratória, nível 1, correspondente
à remuneração de 485,00 €, com efeitos a partir de 30 de Setembro de
2011, iniciando-se também nesta data o período experimental de 90 dias.
Para efeitos do estipulado nos n.º 2 e 3 do artigo 73.º da Lei n.º 59/
2008,de 11 de Setembro, conjugado com os n.os 3 e seguintes do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e nos termos do
referido despacho, o júri do período experimental é o mesmo do procedimento concursal.

Síntese curricular
Josseléne Cristina Oliveira Nunes Teodoro, nascida a 05 de Dezembro
de 1977, é licenciada em Gestão pelo Instituto Superior de Economia
e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, tendo efectuado o Curso
de Pós-Graduação em Contabilidade Autárquica na Universidade Independente de Lisboa.
De 1 de Setembro de 2000 a 31 de Julho de 2002 e de 1 de Agosto de
2002 a 19 de Setembro de 2004, respectivamente, nos regimes de contrato
de trabalho a termo certo e contrato administrativo de provimento, trabalhou para a Câmara Municipal de Peniche, como técnico superior.
Em 2002 foi responsável pela implementação do POCAL na Câmara
Municipal de Peniche.
Em 19 de Setembro de 2004, foi nomeada definitivamente no quadro
de pessoal, com a categoria de técnica superior de 2.ª Classe.
Em 1 de Dezembro de 2004, por despacho do Senhor Presidente da
Câmara, passou a assegurar as funções de chefia da Divisão Financeira,
com responsabilidade no exercício de competências próprias de dirigente
inerentes à organização, distribuição, orientação e controlo da execução
dos serviços integrados naquela unidade orgânica.
Entre 1 de Outubro de 2007 e 01 de Junho de 2008, por despacho do
Senhor Presidente da Câmara, passou a exercer as funções de Chefe da
Divisão Financeira, em regime de substituição.
Entre 02 de Junho de 2008 e 31 de Julho de 2010, desempenhou as
funções de Chefe da Divisão Financeira.
Desde 01 de Agosto de 2010, desempenha as funções de Directora do
Departamento de Administração e Finanças, em regime de substituição.
A sua formação complementar desenvolveu-se sobretudo no âmbito
de matérias da área administrativa e financeira.
28 de Setembro de 2011. — O Presidente da Câmara, António José
Ferreira Sousa Correia Santos.
305186003

30 de Setembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Narciso Ferreira
Mota, engenheiro.
305194217
Aviso n.º 20149/2011
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37 da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, na sua actual redacção, torna-se
público que por despacho do Vice-Presidente da Câmara, datado de
29/08/2011, e na sequência do procedimento concursal comum publicado na 2.ª série do Diário da República, N.º 67 — 5 de Abril de 2011,
para preenchimento de dois postos de trabalho na carreira/categoria de
Assistente Operacional — Saneamento — ref.ª E, após negociação do
posicionamento remuneratório nos termos do artigo 55.º da citada Lei
n.º 12-A/2008, e do artigo 26.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado, com
os candidatos classificados em primeiro e segundo lugar Jorge Manuel
Martinho Piedade e Hélio Ricardo Ferreira Barros, na 1.ª posição remuneratória, nível 1, correspondente à remuneração de 485,00€, com
efeitos a partir de 30 de Setembro de 2011, iniciando-se também nesta
data o período experimental de 90 dias.
Para efeitos do estipulado nos n.º 2 e 3 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008,
de 11 de Setembro, conjugado com os n.os 3 e seguintes do artigo 12.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e nos termos do referido despacho,
o júri do período experimental é o mesmo do procedimento concursal.
30 de Setembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Narciso Ferreira Mota.
305194055
Aviso n.º 20150/2011

MUNICÍPIO DE POMBAL
Aviso n.º 20147/2011
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37 da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, na sua actual redacção, torna-se
público que por despacho do Vice-Presidente da Câmara, datado de
01/09/2011, e na sequência do procedimento concursal comum publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 67 — 5 de Abril de 2011,
para preenchimento de três postos de trabalho na carreira/categoria de
Assistente Operacional — Função Vias Municipais — ref.ª A, após negociação do posicionamento remuneratório nos termos do artigo 55.º da
citada Lei n.º 12-A/2008, e do artigo 26.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de
Dezembro, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado,
com os candidatos classificados: do 1.º ao 3.º lugar, Paulo Jorge Rodrigues Dias, João André Gomes Lopes, com efeitos a 30 de Setembro de
2011; em 2.º lugar, Carlos Manuel Marques Roque, com efeitos a partir
de 21 de Setembro de 2011, todos na 1.ª posição remuneratória, nível 1,
correspondente à remuneração de 485,00€, iniciando-se também nestas
datas os períodos experimentais de 90 dias.
Para efeitos do estipulado nos n.º 2 e 3 do artigo 73.º da Lei n.º 59/
2008,de 11 de Setembro, conjugado com os n.os 3 e seguintes do artigo 12.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e nos termos do referido despacho, o júri do período experimental é o mesmo do procedimento concursal.
30 de Setembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Narciso Ferreira Mota.
305193975
Aviso n.º 20148/2011
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37 da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, na sua actual redacção, torna-se público que por despacho do Presidente da Câmara, datado de

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37 da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, na sua actual redacção, torna-se público que por despacho do Presidente da Câmara, datado de 05/09/2011,
e na sequência do procedimento concursal comum publicado na 2.ª série
do Diário da República, N.º 67 — 5 de Abril de 2011, para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente
Operacional — Piscinas Municipais — ref.ª G, após negociação do
posicionamento remuneratório nos termos do artigo 55.º da citada Lei
n.º 12-A/2008, e do artigo 26.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, foi celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado, com
o candidato classificado em primeiro lugar Telmo Wilson Neves, na
1.ª posição remuneratória, nível 1, correspondente à remuneração de
485,00€, com efeitos a partir de 30 de Setembro de 2011, iniciando-se
também nesta data o período experimental de 90 dias.
Para efeitos do estipulado nos n.º 2 e 3 do artigo 73.º da Lei n.º 59/
2008,de 11 de Setembro, conjugado com os n.os 3 e seguintes do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e nos termos do
referido despacho, o júri do período experimental é o mesmo do procedimento concursal.
30 de Setembro de 2011. — O Presidente da Câmara, Narciso Ferreira Mota.
305194136
Aviso n.º 20151/2011
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37 da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, na sua actual redacção, torna-se público que por despacho do Presidente da Câmara, datado de 22/08/2011,
e na sequência do procedimento concursal comum publicado na 2.ª série
do Diário da República, N.º 67 — 5 de Abril de 2011, para preenchimento de dois postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente

