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 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso (extrato) n.º 11351/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação conferida pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que a lista unitária de 
ordenação final referente ao procedimento concursal comum para re-
crutamento de dois Técnicos Superiores (Gestão de Recursos Huma-
nos), na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, 
homologada por despacho do Exmº. Senhor Presidente da Câmara, em 
22/08/2013, se encontra afixada no Departamento de Recursos Hu-
manos da Câmara Municipal de Sintra, sito na Rua Acácio Barreiros, 
n.º 1 — 2.º andar — Portela de Sintra, em Sintra, bem como divulgada na 
página eletrónica da Autarquia (www.cm -sintra.pt/Informação institucio-
nal/Câmara Municipal/Recursos Humanos/Procedimentos Concursais).

23 de agosto de 2013. — Por delegação de competências do Presidente 
da Câmara, conferida pelo despacho n.º 21A -P/2010, de 3 de maio, a 
Diretora do Departamento de Recursos Humanos, Dr.ª Maria de Jesus 
Camões Coias Gomes.

307221452 

 MUNICÍPIO DE TAVIRA

Aviso (extrato) n.º 11352/2013
Para os devidos efeitos se faz público que, a requerimento do inte-

ressado por meu despacho de 2013/07/25, foi autorizada a cessação da 
comissão de serviço de Eurico Manuel Domingos Palma, do cargo de 
Chefe de Divisão de Assuntos Sociais, em regime de substituição desta 
Câmara Municipal, com efeitos a partir de 2013/08/31.

23 de agosto de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Botelho.

307210655 

 Aviso n.º 11353/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da Ve-

readora de Administração e Finanças foram concedidas licenças sem 
remuneração por um ano ao abrigo do disposto nos artigos 234.º e 235.º 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, às seguintes trabalhadoras:

Carla Sandra Martins Morgado, assistente operacional — com início 
em 26 de agosto de 2013.

Felisbela Costa Brás, assistente técnica — com início em 23 de se-
tembro de 2013.

23 de agosto de 2013. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Botelho.

307209984 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA 
E SANEAMENTO DE SINTRA

Aviso n.º 11354/2013

Renovação da comissão de serviço
Faz -se público que o Conselho de Administração, na reunião de 12 de 

agosto de 2013, deliberou renovar a comissão de serviço de Maria Ana 

 Aviso n.º 11355/2013

Nomeação de Diretora Delegada, 
cargo de direção superior de 1.º grau

Faz -se público que o Conselho de Administração, na reunião de 
6 de agosto de 2013, deliberou nomear, nos termos dos n.os 5 e 6 do 
artigo 11.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, para o lugar de Diretora 
Delegada, a Eng.ª Maria Guadalupe Sereno Gonçalves, pertencente 
ao mapa de pessoal da Câmara Municipal da Amadora, na carreira e 
categoria de Técnico Superior, em comissão de serviço, pelo período 
de cinco anos e com efeitos a partir do dia 6 de agosto de 2013, a 
candidata que, para além de reunir os requisitos legais para o provi-
mento do cargo de direção superior de 1.º grau, revelou o melhor perfil 
pretendido para prosseguir as atribuições e objetivos do serviço que 
corresponde à referida unidade orgânica, no âmbito do processo de 
seleção, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 103 (parte J1), em 2013/05/29, no órgão de imprensa de expansão 
nacional Diário de Notícias do dia 2013/06/03 e na Bolsa de Emprego 
Público, com o código de oferta OE201305/0367, em 2013/05/30, 
cuja nota relativa ao currículo académico e profissional se publica 
em anexo.

Nota curricular

Dados pessoais:

Nome — Maria Guadalupe Sereno Gonçalves;
Data de nascimento — 23 de abril de 1960.

Habilitações literárias:

Licenciatura em Engenharia Civil, no Instituto Superior de Engenharia 
de Lisboa, em 1994.

Carreira e atividade profissional:

Admitida na função pública em 1 de outubro de 1986, na carreira 
de Professor;

Ingresso na carreira de Técnico Superior, em 14 de fevereiro 2001;
Nomeada em regime de substituição, no cargo de Diretora Delegada, 

cargo de direção superior de 1.º grau, nos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Sintra, em 1 de abril de 2012.

26 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Luís José Vieira Duque.

307212242 

Correia Arsénio Martins no cargo de Chefe de Divisão Municipal de 
Formação e Apoio Social, dirigente intermédio de 2.º grau, pelo período 
de mais três anos, com início em 6 de dezembro de 2013, nos termos dos 
artigos 17.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e 24.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro.

26 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Luís José Vieira Duque.

307212664 

PARTE J1

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.º 11356/2013

Procedimentos concursais para provimento de titulares
dos cargos de direção intermédia de 2.º e 3.º graus

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na sua redação atual, aplicada à Administração Local 

pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, faz -se público que o Município 
de Albufeira pretende proceder à seleção de candidatos para provimento 
dos seguintes cargos de direção intermédia de 2.º e 3.º graus, do mapa 
de pessoal do Município de Albufeira:

Cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão de Polícia 
Municipal e de Vigilância;

Cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão de Re-
cursos Humanos;
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Cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão Finan-
ceira;

Cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão de Obras 
Particulares;

Cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Planeamento;

Cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão de Am-
biente, Higiene Urbana e Espaços Verdes;

Cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão de Turismo, 
Desenvolvimento Económico e Cultural;

Cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão de Edu-
cação e Ação Social;

Cargo de direção intermédia de 3.º grau, Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Relações Internacionais;

Cargo de direção intermédia de 3.º grau, Gabinete de Reabilitação 
Urbana.

O aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público, até ao 3.º dia 
útil após a presente publicação.

29 de agosto de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. José Carlos 
Martins Rolo.

307219103 




