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Aviso n.º 13781/2013
Cessação de Vínculo por Aposentação

Em cumprimento do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se publico que será desligada do serviço por se ter aposentado,
o trabalhador António Inácio Branquinho Pinto, Assistente operacional,
posição remuneratória entre o 01 e 02, nível remuneratório entre o 1 e
2, no valor de 485,00€, com efeitos a 31 de agosto de 2013.
29 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara, António José
Rega Matos Recto.
307361948

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Edital n.º 1029/2013
Nomeação de Chefe de Gabinete
José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal, no uso
dos legais poderes, prerrogativas e competências que lhe vão atribuídas,
designadamente, pelo estatuído no n.º 4 do artigo 43.º e com base na
alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e de conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 56.º do
mesmo diploma legal, torna público e a todos faz saber que através do
seu Despacho n.º 03-A/GP/2013, de 12 de outubro, p. p., foi designado
no cargo de Chefe de Gabinete, o senhor João Manuel Paias Gaspar,
Coordenador Técnico.
Para constar e produzir efeitos legais se publica o presente Edital e
outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares pública de costume
da área do Município e na sua página eletrónica.
15 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, José
Gabriel Paixão Calixto.
307359972

MUNICÍPIO DO SABUGAL
Aviso n.º 13782/2013
António dos Santos Robalo, Presidente da Câmara Municipal do
Sabugal:
Torna público que, nos termos do previsto no n.º 2 do artigo 42 da
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, nomeou a Técnica Superior, Maria
Fernanda Nabais da Cruz, secretária do gabinete de apoio à vereação,
com efeitos ao dia 19 de outubro de 2013.
21 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara, António dos
Santos Robalo.
307366987

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL
Aviso n.º 13783/2013
Equiparação a Bolseiro
Considerando que, Jorge Miguel Ferreira da Silva, Técnico de Informática, requereu a equiparação a bolseiro para frequentar o “Curso de
Gestão e Informática”;
O Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de agosto, prevê a possibilidade de os
trabalhadores em funções públicas requerem a equiparaçã9o a bolseiro
quando se proponham realizar programas de trabalho ou estudo, bem
como frequentar cursos ou estágios de reconhecido interesse público,
no país;
A obtenção do “Curso de Gestão e Informática”, na Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Lamego, pelo técnico de informática acima referido, reveste-se de interesse para a área funcional onde está integrado;
O referido curso decorrerá pelo período de 3 anos letivos (2012/2013,
2013/2014 e 2014/2015;
Por despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 07/10/2013, torna-se público o seguinte:
É concedida a equiparação a bolseiro a Jorge Miguel Ferreira da
Silva, Técnico de Informática Grau 1, durante os períodos acima referenciados.

A equiparação a bolseiro implica a dispensa do serviço de dez horas
por semana, à segunda-feira das 10 horas às 13 horas, à quarta-feira das
8 horas e 30 minutos às 12 horas e sexta-feira das 8 horas e 30 minutos
às 12 horas, com efeitos a partir da data do referido despacho.
14 de outubro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. António
Carlos Figueiredo.
307356123
Despacho n.º 14620/2013
Designação do Chefe de Divisão Administrativa — Cargo de direção
intermédia de 2.º grau
Pelo aviso publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 142 de
25 de julho de 2013 e na Bolsa de Emprego Público com o código de
oferta OE201307/0409, foi divulgado o procedimento concursal com
vista ao provimento do cargo de Chefe de Divisão Administrativa desta
Câmara Municipal.
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, adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, designo o
Técnico Superior, Ana Teresa Soares de Melo Camarate Campos
Seia de Matos, em comissão de serviço, pelo período de três anos,
no cargo de Chefe de Divisão Administrativa, com efeitos a partir
de 01 de outubro de 2013.
Anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional do nomeado.
26 de setembro de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. António
Carlos Figueiredo.
ANEXO
Nota relativa ao currículo académico
e profissional do licenciado
Ana Teresa Soares de Melo Camarate Campos Seia de Matos.
Currículo académico: Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa.
Currículo profissional:
Em 30 de novembro de 1977, ingressou como contratada além do
quadro na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, como Técnica de
2.ª classe;
Em 03 de março de 1980, tomou posse no Centro de Informática do
Ministério da Justiça, como Jurista de 2.ª classe;
Em 11 de novembro de 1981, foi promovida a Jurista de 1.ª classe no
Centro de Informática do Ministério da Justiça;
Em 15 de abril de 1983, transitou para Técnico Superior de 1.ª classe,
na Divisão de Estudos de Informática Jurídica da Direção Geral dos
Serviços de Informática do Ministério da Justiça;
Em 02 de dezembro de 1985, foi promovida a técnica superior Principal, na Divisão de Estudos de Informática Jurídica da Direção Geral
dos Serviços de Informática do Ministério da Justiça;
Em 05 de janeiro de 1990, foi nomeada interinamente Assessora,
na Divisão de Estudos de Informática Jurídica da Direção Geral dos
Serviços de Informática do Ministério da Justiça, passando a definitiva
em 04 de janeiro de 1991;
No final de 1991, com a posse do respetivo Diretor dos Serviços,
transitou para a Direção de Serviços de Informatização Judiciária;
Em 06 de dezembro de 1996, foi promovida a Assessora Principal na
Direção de Serviços de Informatização Judiciária;
Em 24 de março de 1993, foi nomeada em comissão em comissão de
serviço no cargo de Chefe de Divisão Administrativa e Financeira do
Município de S. Pedro do Sul;
Em 03 de fevereiro de 1997, foi nomeada em comissão de serviço no
cargo de Diretora de Departamento de Administração Geral do Município
de S. Pedro do Sul;
Em 02 de fevereiro de 2003, foi nomeada em regime de substituição
no cargo de Diretora de Departamento de Administração Geral no Município de S. Pedro do Sul;
Em 03 de junho de 2004, foi nomeada em comissão de serviço no
cargo de Diretora de Departamento de Administração Geral no Município
de S. Pedro do Sul;
Em 03 de junho de 2013, foi nomeada em regime de substituição no
cargo de Chefe de Divisão Administrativa no Município de S. Pedro
do Sul.
307361697

