
Diário da República, 2.ª série — N.º 228 — 27 de novembro de 2017  26745

Dr.ª Marta Vicente Pereira Macedo Pires, Assistente Graduada de 
Oftalmologia, do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, 
E. P. E.

Vogais suplentes:

Dr.ª Tatiana Robalo Martins Gregório, Assistente de Oftalmologia, do 
Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E.

Dr. Luís Vieira Lemos, Assistente Graduado de Oftalmologia, do 
Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E. P. E.

Em caso de falta ou impedimento do presidente do júri, este será 
substituído por:

Dr. Rui Duarte Santos Pereira.

19 — O presente procedimento concursal rege -se pelo estabelecido 
no Acordo de Empresa publicado no JORAM, 3.ª série, n.º 4, de 17 de 
fevereiro de 2016, celebrado entre o SESARAM, E. P. E. e o Sindi-
cato Independente dos Médicos e o Sindicato dos Médicos da Zona 
Sul — Anexo II, Processo de Seleção e Recrutamento para os Postos de 
Trabalho da Carreira Médica, conjugado com artigo 12.º -A do Decreto-
-Lei n.º 203/2004, de 18 de Agosto, aditado pelo Decreto -Lei n.º 45/2009 
de 13 de fevereiro.

20 — Qualquer informação adicional poderá ser obtida junto do 
Departamento de Recursos Humanos, área de Recrutamento, através 
de contacto por correio eletrónico para o endereço dgrh@sesaram.pt.

20 de novembro de 2017. — A Coordenadora da Unidade de Regimes 
e Carreiras, Susana Figueira Freitas.
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PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.º 14205/2017
Nos termos do disposto no n.º 11.º do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, com as redações que lhe foram dadas pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de agosto e Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril e Lei n.º 64/2011, 
de dezembro, adaptados à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, faz -se público o meu despacho de 3 de agosto de 2017, 
relativo à designação para o cargo de Chefe da Divisão de Educação 
e Ação Social.

“Tendo em conta que:
1 — De acordo com o disposto nos n.os 1 e 2, do artigo 21.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável à Adminis-
tração Local por força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi aberto 
procedimento concursal e procedeu -se à publicitação do processo de 
seleção com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 
2.º grau, Chefe de Divisão de Educação e Ação Social, do Mapa de 
Pessoal do Município de Albufeira;

2 — Para o aludido procedimento concursal foram apresentadas três 
candidaturas, tendo sido admitidas as referentes aos candidatos Cláudia 
Sofia Plácido Gonçalves, João Pedro Gonçalves Marques Caetano e 
Maria Manuela Cristóvão Martins de Lima;

3 — Cumpridas as formalidades legais e concluídas as operações de 
seleção, e considerando a existência de adequado cabimento orçamental, 
sugeriu o júri, conforme ata da reunião por este realizada em catorze 
de julho de 2017, a designação da candidata Maria Manuela Cristóvão 
Martins de Lima, por esta possuir o perfil adequado ao cargo pretendido 
e por reunir os requisitos exigidos para vir a ser provida no cargo de 
Divisão de Educação e Ação Social;

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, Divisão de Educação e Ação Social, 
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 
substituir o Presidente da Câmara Municipal nas suas faltas e impedi-
mentos.

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, a licenciada Maria Manuela Cristóvão Martins de Lima, em 
comissão de serviço, por três anos, para o cargo de direção intermédia 
de 2.º grau — Divisão de Educação e Ação Social, por a mesma 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 — Maria Manuela Cristóvão Martins de Lima;
Data de Nascimento — 23 de setembro de 1960;
Naturalidade — Guia, Albufeira;
Habilitações Literárias — Licenciatura em Psicologia Educacional, 

pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada, concluída no ano de 
1991;

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 Educação, no período entre 8 de agosto de 2000 

a 4 de janeiro de 2011;
Chefe da Divisão de Educação, no período entre 5 de janeiro de 2011 

a 8 de janeiro de 2013, em regime de substituição;
Chefe da Divisão de Educação e Ação Social, em regime de substi-

tuição, desde 9 de janeiro de 2013 a 2 de agosto de 2017.
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 Aviso n.º 14206/2017

Procedimento concursal comum, para constituição de relação ju-
rídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em 
vista o preenchimento de um posto de trabalho, da carreira/ca-
tegoria de assistente operacional — Atividade de condutor de 
máquinas pesadas e veículos especiais.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de 
23 de agosto de 2017, o procedimento concursal mencionado em epí-
grafe, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 124, de 29 de junho de 2017, determinei o encerramento do mesmo, 
sem produção de quaisquer efeitos, tendo em consideração que o mesmo 
ficou deserto.

18 de outubro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Carlos 
Eduardo da Silva e Sousa.
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 Aviso n.º 14207/2017
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho, de 

19 de outubro de 2017, designei em regime de substituição, nos termos 
previstos no artigo 27.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação 
em vigor, adaptado à administração local nos termos constantes no 
artigo 19.º, da Lei n.º 49/2012, de 30 de agosto, no cargo de direção 
intermédia de 2.º grau (Chefe da Divisão de Edifícios e Equipamentos 


