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 MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Aviso n.º 11422/2017
Para os devidos efeitos torna -se público que, por despacho do signa-

tário de 21 de julho de 2017, foi prorrogada a licença sem remuneração, 
autorizada ao abrigo dos artigos 280.º e 281.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, da trabalhadora Letícia Dias Crispim, com a categoria de 
assistente operacional, com início a 08 de julho de 2017 e término a 
28 de fevereiro de 2018.

11 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel 
Antunes Bernardes.

310772193 

 Aviso n.º 11423/2017
Para os devidos efeitos torna -se público que, por despacho do signa-

tário de 27 de julho de 2017, foi prorrogada a licença sem remuneração, 
autorizada ao abrigo dos artigos 280.º e 281.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, da trabalhadora Isabel Maria Santos Veloso Neves, com a 
categoria de assistente operacional, por um período de seis meses, com 
início a 01 de julho de 2017 e término a 31 de dezembro de 2017.

11 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel 
Antunes Bernardes.

310772217 

 MUNICÍPIO DE VALENÇA

Aviso n.º 11424/2017

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
e nomeação do júri do período experimental

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20/06, com recurso à reserva de recrutamento cons-
tituída na sequência do procedimento concursal, aberto pelo Aviso 
n.º 11397/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 179, 
de 16 de setembro de 2016, torno público que foram contratados por 
tempo indeterminado na categoria de Assistente Operacional — Área 
Funcional de Auxiliar de Ação Educativa das candidatas classificadas nos 
três primeiros lugares, Rosa da Conceição da Costa Rodrigues da Mota 
de Brito, Ana Rosa Afonso Martins Cardoso, Carla Maria Rodrigues 
Fernandes, e com recurso à reserva de recrutamento, Ana Paula Carreira 
da Silva Ferreira Gregório, Sandra Luísa da Cunha Martins, Cristela 
Pereira de Sousa, Paula Alexandra da Rocha Araújo Domingues, Marta 
Alexandra Purificação Ribeiro e Carina Fernandes Vieira.

A presente contratação, tem início a 1 de Setembro de 2017 e a re-
muneração será a correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 1, 
no valor de 557,00€ (quinhentos e cinquenta e sete euros)

Para os efeitos previstos no artigo 46.º da LGTFP, o júri do período 
experimental tem a seguinte composição:

Presidente — Manuela Maria Vasconcelos Ribeiro da Costa Andrade, 
Técnico Superior;

Vogais efetivos: Carmen Susete Marques de Faria Tavares, Técnico 
Superior, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedi-
mentos e Paula Cristina Pinheiro Vasconcelos Mateus, Chefe de Divisão;

Vogais suplentes: Marlene Sofia Gamboa Freitas Franco e Carlos 
Alberto Puga Carvalhido, ambos Técnicos Superiores.

6 de setembro de 2017. — A Vereadora, Dr.ª Elisabete Maria L. A. 
Domingues

310782878 

 MUNICÍPIO DE VALONGO

Aviso n.º 11425/2017

Declaração de não caducidade do procedimento
de alteração do Plano Diretor Municipal

de Valongo e extensão de prazo para a sua conclusão
José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Valongo, 

torna público que, nos termos do Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial, na redação do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 
de maio, a Câmara Municipal deliberou, em reunião pública de 06 
de julho de 2017, por maioria, declarar a não caducidade do procedi-
mento de alteração do Plano Diretor Municipal de Valongo e autorizar 

a extensão do prazo para a conclusão por 3 meses, a partir de 4 de 
agosto de 2017.

Para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor, que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume e divulgados através 
da página da internet do Município, e da plataforma colaborativa de 
gestão territorial.

08 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Manuel Ribeiro.

Deliberação
A Câmara Municipal deliberou, em reunião pública de 06 de julho 

de 2017, por maioria, declarar a não caducidade do procedimento de 
alteração do Plano Diretor Municipal de Valongo e autorizar a extensão 
do prazo para a conclusão por 3 meses, a contar de 4 de agosto de 2017.

08 de agosto de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Manuel Ribeiro.

610774494 

 MUNICÍPIO DA VIDIGUEIRA

Aviso n.º 11426/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, findo o procedimento 

concursal para provimento do cargo de direção intermédia e 2.º grau, 
Chefe da Unidade Orgânica de Administração Urbanística, Obras e 
Ambiente, foi nomeado em comissão de serviço, pelo período de três 
anos, renovável por iguais períodos de tempo, o Técnico Superior Luís 
Miguel Tavares Morais Machado, no cargo de Chefe da Unidade Orgâ-
nica de Administração Urbanística, Obras e Ambiente.

Considerando que o referido técnico superior possui as competências 
técnicas e a aptidão para o exercício das funções dirigentes adequadas 
à exigências do cargo a prover, atentas as competências da referida 
unidade orgânica, e que reúne os requisitos legais exigidos no n.º 1 do 
artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, para 
o provimento do cargo em apreço.

A remuneração é a estabelecida em diploma próprio, bem como o 
valor mensal referente a despesas de representação.

A nomeação produz efeitos a 1 de setembro de 2017.
Anexa -se nota relativa ao currículo académico e profissional do no-

meado.
5 de setembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 

Luís da Rosa Narra.

Nota curricular
Nome: Luís Miguel Tavares Morais Machado.
Habilitações Literárias: Licenciatura em Arquitetura, pela Universi-

dade Lusíada de Lisboa.
Experiência profissional relevante:
15 -10 -2007 a 14 -10 -2010 — funções em regime de contrato de tra-

balho a termo resolutivo certo na carreira de arquiteto de 2.ª classe;
01 -11 -2010 a 30 -09 -2015 — Contrato de trabalho em funções pú-

blicas por tempo indeterminado, na carreira de Técnico Superior para 
desempenhar as funções de Arquiteto;

01 -10 -2015 até à presente data — Nomeado Dirigente intermédio de 
3.º grau em regime de substituição.

Formação profissional:
2013 — Curso de Formação Profissional — SIADAP;
2014 — Seminário «A reforma da Política de Solos, Ordenamento 

do Território e Urbanismo»;
2015 — Curso de Gestão Pública na Administração Local (GEPAL), 

organizado pela fundação CEFA, com a duração de 212 horas.
310775611 

 Aviso n.º 11427/2017
Para os efeitos previstos na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, e na sequência do procedimento concursal 
comum na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado 
para a carreira/categoria Assistente Operacional funções de Nadador 
Salvador, aberto por aviso publicado no Diário da República n.º 72, 
2.ª série de 11 de abril de 2017, torna -se público que por meu despacho 
de 01 de setembro de 2017, foram celebrados contratos de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com início em 01 de setembro 
de 2017, com os trabalhadores abaixo indicados:

Cláudia Sofia Trindade Baetas, 1.ª posição salarial, nível 1, da tabela 
remuneratória única da carreira de Assistente Operacional, correspon-
dente a 557,00€;


