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3 — Cumpridas as formalidades legais e concluídas as operações de sele-
ção, e considerando a existência de adequado cabimento orçamental, sugeriu 
o júri, conforme ata da reunião por este realizada em vinte de julho de 2017, 
a designação do candidato Rui Manuel Lopes Rosa, por este possuir o perfil 
adequado ao cargo pretendido e por reunir os requisitos exigidos para vir a 
ser provido no cargo de Chefe de Divisão de Desporto e Juventude;

4 — Para os efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 13.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na redação em vigor, e em sessão da dig-
níssima Assembleia Municipal, realizada em 27 de abril de 2016, sob 
proposta da Câmara Municipal, em reunião realizada em 20 de abril de 
2016, o Senhor Presidente da Câmara Municipal foi designado membro 
do júri de recrutamento para o procedimento concursal em causa;

5 — O dirigente máximo do Município de Albufeira encontra -se 
impedido de proferir o despacho de designação do dirigente para o 
cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão de Desporto 
e Juventude, por ter sido membro do júri de recrutamento e seleção;

6 — Por força do disposto no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, na redação atual em vigor, cabe ao Vice -Presidente subs-
tituir o Presidente da Câmara Municipal nas suas faltas e impedimentos.

Designo,
Nos termos dos n.os 9 e 10, do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, na sua atual redação, aplicável à Administração Local por força 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, conjugado com o n.º 3, do artigo 57.º, 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação em vigor, o licenciado 
Rui Manuel Lopes Rosa, em comissão de serviço, por três anos, para o 
cargo de direção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão de Desporto 
e Juventude, por o mesmo ter demonstrado possuir a competência e o 
perfil exigido no aviso de abertura do concurso.

A presente designação produz efeitos à presente data.
3 de agosto de 2017. — Pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Albufeira, o Vice -Presidente, Dr. José Carlos Martins Rolo.

Nota Curricular
Nome — Rui Manuel Lopes Rosa;
Data de Nascimento — 17 de dezembro de 1963;
Naturalidade — Ponte de Sôr;
Habilitações Literárias — Licenciatura em Educação Física e Des-

porto, pelo Instituto Superior de Matemáticas e Gestão, concluída no 
ano de 1997;

Formação Complementar — Curso de Gestão Pública na Adminis-
tração Local, ao abrigo do artigo 7.º, do Decreto -Lei n.º 104/2006, de 
7 de junho;

Experiência Profissional em Cargos Dirigentes:
Chefe da Divisão de Desporto, no período entre 15 de novembro de 

2007 a 4 de janeiro de 2011;
Chefe da Divisão de Desporto, em regime de substituição, no período 

entre 5 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2012;
Chefe da Divisão de Desporto e Juventude, em regime de substituição, 

no período entre 1 de janeiro de 2013 a 2 de agosto de 2017.
310906823 

 Aviso n.º 14135/2017

Procedimento concursal comum, para constituição de relação jurí-
dica de emprego público por tempo determinado — Termo resolu-
tivo certo, tendo em vista o preenchimento de 2 postos de trabalho, 
da carreira/categoria de Assistente Operacional — Atividade de 
serralheiro civil.
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 

30 de agosto de 2017, o procedimento concursal mencionado em epí-
grafe, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 5556/2016, de 29 de abril de 2016, determinei o encerramento do 
mesmo, sem produção de quaisquer efeitos, tendo em consideração que 
todos os candidatos foram excluídos do procedimento.

18 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara, Carlos Eduardo 
da Silva e Sousa.

310902116 

 Aviso n.º 14136/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 

25 de setembro de 2017 e ao abrigo do disposto no artigo 23.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 
de dezembro, aplicado à Administração Local por força do preceituado no 
artigo 17.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi renovada a comissão 
de serviço da Dr.ª Dina Maria Cardoso Ramos Galante, por um período 

de três anos, no exercício do cargo de Diretora de departamento munici-
pal do Departamento de Desenvolvimento Económico, Social e Cultural, 
com efeitos a partir de 10 de janeiro de 2018.

18 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
Eduardo da Silva e Sousa.

310902027 

 Aviso n.º 14137/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 

25 de setembro de 2017 e ao abrigo do disposto no artigo 23.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 
de dezembro, aplicado à Administração Local por força do preceituado no 
artigo 17.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi renovada a comissão 
de serviço da Dr.ª Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, por um 
período de três anos, no exercício do cargo de Diretora de departamento 
municipal do Departamento de Gestão e Finanças, com efeitos a partir 
de 9 de janeiro de 2018.

18 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
Eduardo da Silva e Sousa.

310901988 

 MUNICÍPIO DA AZAMBUJA

Aviso (extrato) n.º 14138/2017
Em cumprimento do previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, ao abrigo do disposto 
no artigo 99.º da Lei do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada a consolidação da mobili-
dade na categoria, com efeitos a 01/03/2017, do Técnico de Informática 
Grau 1, Nível 1, Carlos Fernando Baptista Lopes, proveniente da Autori-
dade para as Condições do Trabalho, auferindo pelo escalão 1, índice 332.

6 de novembro de 2017. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos 
Humanos, Sílvia Margarida Narciso Vítor.

310904352 

 MUNICÍPIO DE BEJA

Aviso (extrato) n.º 14139/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por despacho de 5 de 
setembro de 2017 do Presidente da Câmara, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade intercarreiras, na carreira de Assistente Técnico, 
da trabalhadora Luísa Cristina Valadas Costa, ficando a mesma afeta 
ao Gabinete de Apoio aos Eleitos, tendo -se procedido à celebração do 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com 
efeitos a 5 de setembro de 2017.

Conforme previsto no n.º 5 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela lei supra referida, a trabalhadora 
mantém a remuneração correspondente à situação jurídico -funcional 
que detinha, decorrente da respetiva mobilidade intercarreiras, no valor 
de 683,13€, 5.ª posição da categoria de assistente técnico e nível 1 da 
Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31 de dezembro.

8 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Jorge Lúcio Arsénio.

310906442 

 MUNICÍPIO DE BELMONTE

Declaração de Retificação n.º 818/2017
Por ter saído com inexatidão o Aviso n.º 13028/2017, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 209, de 30 de outubro de 2017, publica-
-se o seguinte aviso retificativo.

Assim, onde se lê:
«Concurso C
Constituição da República Portuguesa;
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas — Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, na sua atual redação;
Regime jurídico das autarquias locais — Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação;


