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tação Pública; Gestão de Intranet; Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística; Instala-
ção e Configuração LINUX + Software Sig Open Source; Tecnologia 
Sapo Mapas; Implementação de Geowebservices utilizando Software 
Opensource; Postgresql + Postgis II; Configuração e Parametrização de 
Software de Virtualização Vmware; Configuração e Parametrização de 
Software de Segurança Symantec Endpoint Protection; Configuração 
e Parametrização de Storage Emc Ns4 -120 reorganização, Inovação 
e Criatividade nos Serviços; Implementação Prática do SIADAP nas 
Autarquias Locais; Gestão por Objetivos Orientada a Processos; In-
teroperabilidade na Administração Pública; Open Street Map Party; 
Definição e Alinhamento Estratégico dos Sistemas de Informação; Curso 
De Gestão Pública na Administração Local; Wireless Meeting 2013; 
MIGMA — Projeto Formação -Ação e Wireless Meeting 2014.

31 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Gil Nadais.

310414367 

 Aviso n.º 4725/2017
Através do Aviso (extrato) n.º 12934/2016 publicado no Diário da Re-

pública, 2.ª série, n.º 203 de 21 de outubro de 2016, na Bolsa de Emprego 
Público com o código OE201610/0296 em 21 de outubro de 2016, no 
“Jornal de Notícias”, edição de 22 de outubro de 2016 e ainda na página 
eletrónica da autarquia, foi aberto o procedimento concursal com vista 
ao provimento de cargo de direção intermédia de 3.º grau — Chefe da 
Unidade Técnica de Sistemas de Informação Geográfica.

Assim, nos termos do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, adaptada à adminis-
tração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, torna -se público que 
foi designado para o cargo de direção intermédia de 3.º grau — Chefe 
da Unidade Técnica de Sistemas de Informação Geográfica, o licenciado 
Miguel Ângelo Marques Tavares, Técnico Superior do mapa de pessoal 
desta autarquia, cujo conteúdo se transcreve:

“Na sequência do procedimento concursal para provimento de cargo 
de direção intermédia de 3.º grau — Chefe da Unidade Técnica de 
Sistemas de Informação Geográfica, o júri considerou que o candi-
dato Miguel Ângelo Marques Tavares, na sequência da aplicação dos 
métodos de seleção, possui conhecimentos, competências, aptidão, 
formação e experiência profissional adequada ao desempenho das 
funções inerentes ao cargo a prover, correspondendo ao perfil exigido.

Nestes termos, e concordando com a proposta de designação, de-
termino, 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, na sua 
atual redação, e pelo n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na sua atual redação, adaptada à administração local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a designação do licenciado Miguel 
Ângelo Marques Tavares, Técnico Superior do mapa de pessoal deste 
Município, para exercer o cargo de Chefe da Unidade Técnica de 
Sistemas de Informação Geográfica, em comissão de serviço, pelo 
período de 3 anos.”

Nota Curricular do nomeado
Nome: Miguel Ângelo Marques Tavares
Habilitações Académicas: Licenciatura em Tecnologias da Informação 

pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda.
Experiência Profissional: Desde maio de 2016, exerce funções de 

Chefe da Unidade Técnicas de Sistemas de Informação Geográfica, em 
regime de substituição na Câmara Municipal de Águeda; De maio de 
2013 a maio de 2016, exerceu funções de Chefe da Unidade Técnicas de 
Sistemas de Informação Geográfica, em regime de comissão de serviço 
na Câmara Municipal de Águeda; De janeiro de 2013 a maio de 2013, 
exerceu funções de Chefe da Unidade Técnicas de Sistemas de Infor-
mação Geográfica, em regime de substituição na Câmara Municipal de 
Águeda; De janeiro de 2011 a dezembro de 2012, exerceu funções de 
Chefe de Divisão de Sistemas de Informação Geográfica, em regime 
de substituição na Câmara Municipal de Águeda.

Formação Profissional: Ao longo do seu percurso profissional frequen-
tou diversas ações de formação e seminários, dos quais se destacam os 
seguintes: Publicação de Informação Geográfica na Web; 11.º Encontro 
de Utilizadores de Informação Geográfica; Apresentação e Divulgação 
de Resultados; Foss4g Conference — Barcelona 2010; I Jornadas Ibé-
ricas de Infraestruturas de Dados Espaciais; II Jornadas de Software 
Aberto para Sistemas de Informação Geográfica; Open Street Map; 
Geonetwork + Mig Editor; Postgresql + Postgis II; Formação à Equipa 
de Autoavaliação; Gestão por Objetivos Orientada a Processos; Defi-
nição e Alinhamento Estratégico dos Sistemas de Informação; Sessão 
de Formação sobre Sistema de Submissão Automática para Publica-
ção e Depósito de IGT; Jornadas SASIG 5; 5.º Jornada — Routing 

sobre Dados do OSM; Regime Jurídico das Acessibilidades e Mobi-
lidade — Técnicos Municipais MIGMA — Projeto Formação -Ação e 
Introdução à Criação e Utilização de Metadatados e Serviços de Dados 
Geográficos — Inspire.

31 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Gil Nadais.

310414431 

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.º 4726/2017
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual, torna-se pública a lista 
unitária de ordenação final, que se encontra afixada nas instalações desta 
entidade e publicada na página eletrónica em www.cm-albufeira.pt, do 
procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo determinado — termo resolutivo certo, 
visando o preenchimento de dois postos de trabalho na carreira/categoria 
de assistente operacional, atividade de motorista de transportes coleti-
vos, aberto pelo aviso n.º 5630/2016, publicado na 2.ª série do Diário 
da República, n.º 84, de 2 de maio de 2016, a qual foi homologada por 
deliberação da Câmara Municipal, de 4 de abril de 2017.

6 de abril de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
Eduardo da Silva e Sousa.

310414959 

 MUNICÍPIO DE AMARANTE

Aviso n.º 4727/2017
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, conjugado com os artigos 45.º e seguintes, da Lei supracitada, 
torna -se público que por despacho de homologação do Exm.º Senhor 
Presidente da Câmara de 20 de março de 2017, exarado na ata do júri 
responsável pela avaliação final, foi concluído com sucesso o período 
experimental da trabalhadora Maria Isabel de Jesus Marinho, na categoria 
de Técnico Superior — área de Solicitadoria, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na sequência 
do procedimento concursal, aberto por aviso publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 187, de 24 de setembro de 2015.

27 de março de 2017. — O Vereador do Pelouro dos Recursos Hu-
manos, André da Silva Ribeiro e Costa Magalhães.

310391777 

 Aviso n.º 4728/2017
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, conjugado com os artigos 45.º e seguintes, da Lei supracitada, 
torna -se público que por despacho de homologação do Exmº Senhor 
Presidente da Câmara de 20 de março de 2017, exarado na ata do júri 
responsável pela avaliação final, foi concluído com sucesso o período 
experimental da trabalhadora Olga Maria Leite Teixeira, na categoria 
de Técnico Superior — área de Comunicação e Relações Públicas, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, na sequência do procedimento concursal, aberto por 
aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 187, de 24 de 
setembro de 2015.

27 de março de 2017. — O Vereador do Pelouro dos Recursos Hu-
manos, André da Silva Ribeiro e Costa Magalhães.

310391833 

 MUNICÍPIO DE ARRONCHES

Aviso n.º 4729/2017

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público por tempo indeterminado — contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
ocupação de quatro postos de trabalho.
Para efeitos do disposto no artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, na sua redação atual, conjugado com o artigo 33.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, doravante identificada como 
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2004, de 20 de junho, e do Decreto -Lei 


