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do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, foi determinada, após anuência da Junta de Freguesia de 
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, a consolidação definitiva 
da mobilidade interna na categoria da Assistente Técnica Isabel Maria 
Rodrigues Andrade, a qual fica vinculada com contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado no Mapa de Pessoal da Câ-
mara Municipal de Albergaria -a -Velha, com efeitos a 01.11.2016 (inclu-
sive), mantendo o posicionamento remuneratório anteriormente detido, 
1.ª posição remuneratória, nível 5 da Carreira/Categoria de Assistente 
Técnico, fixada em € 683,13.

02 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
António Augusto Amaral Loureiro e Santos.

309993193 

 MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA

Aviso n.º 15348/2016

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Aldeia de Paderne
Carlos Silva e Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, 

torna público, que a Assembleia Municipal de Albufeira em sessão 
realizada em 16 de junho de 2016, deliberou, por unanimidade, nos 
termos dos n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de ou-
tubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto, sob 
proposta da Câmara Municipal de Albufeira, deliberada e aprovada na 
sua reunião de 25 de maio de 2016, aprovar a proposta de delimitação 
da Área de Reabilitação Urbana da Aldeia de Paderne, fundamentada 
de acordo com o definido no n.º 2 do citado artigo 13.º do RJRU, que 
inclui a memória descritiva e justificativa, a planta com a delimitação 
da área abrangida e o quadro dos benefícios fiscais associados aos im-
postos municipais. Para os devidos efeitos, mais se torna público que, 
nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana (RJRU), os elementos da delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana da Aldeia de Paderne, se encontram disponíveis para consulta 
na página eletrónica do município de Albufeira, www.cm-albufeira.pt, e 
no respetivo edifício dos Paços do Concelho, durante o horário normal 
de expediente, das 9h00 às 17h00.

E para constar se publica o presente Aviso no Diário da República, 
2.ª série, e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de 
estilo.

28 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Carlos Silva e Sousa. 

  
 210054298 

 MUNICÍPIO DE ALMADA

Aviso (extrato) n.º 15349/2016
Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei 

n.º 2/2004 de 15 -01, na redação dada pela Lei n.º 64/2011 de 22 -12, 
adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012 de 29 -08, torna -se 
público que por meu despacho de 07 -11 -2016, designei, em regime de 
comissão de serviço pelo período de três anos a partir de 01 -12 -2016, 
para o exercício do cargo de Dirigente do Gabinete de Consultadoria 
Jurídica e Contencioso a licenciada Fábia Natacha dos Santos Mateus, 
por esta reunir os requisitos legais e ter demonstrado possuir experiência, 
formação e conhecimentos relacionados com as atividades a desenvolver, 

comprovados pela nota curricular (anexa), nos termos da proposta do 
júri nomeado para o efeito e após análise dos curricula dos candidatos 
e da realização da entrevista profissional (pública).

Nota curricular
Nome: Fábia Natacha dos Santos Mateus.
Data de nascimento: 12 de julho 1976.
Habilitações académicas: Licenciatura em Direito, na Faculdade de 

Direito da Universidade Clássica de Lisboa, em julho de 1999.
Percurso Profissional:
Na Câmara Municipal de Almada — Desde janeiro de 2016 Dirigente 

do Gabinete de Consultadoria Jurídica e Contencioso, em regime de 
substituição; De junho de 2009 a dezembro de 2015 Técnica Superior 
em Mobilidade Interna;

Nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Alma-
da — De junho de 2008 a maio de 2009 — Coordenadora do Gabinete 
de Recrutamento e Seleção de Pessoal; De dezembro de 2005 a maio 
de 2009 — Técnica Superior Jurista integrada na área de apoio jurídico 
transversal à Divisão Municipal de Recursos Humanos; De junho de 
2004 a maio de 2005 — Técnica Superior — Estágio profissional em 
contexto real de trabalho.

25 de novembro de 2016. — O Vereador dos Serviços Municipais 
de Recursos Humanos e Saúde Ocupacional, Licenciado José Manuel 
Raposo Gonçalves.

310057051 

 Aviso (extrato) n.º 15350/2016
Para os devidos efeitos torna -se público que os trabalhadores abaixo 

identificados concluíram com sucesso o período experimental, cuja clas-
sificação final homologuei em 23 -11 -2016, dos Contratos de Trabalho 
por Tempo Indeterminado celebrados em 04 -01 -2016, conforme aviso 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 62 de 30 -03 -2016, no 
âmbito dos Procedimentos Concursais Comuns para ocupação de postos 
de trabalho na carreira de Assistente Operacional:

Asfaltação  — Sérgio Ricardo Martins Godinho;
Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais — Fernando 

Mário Piedade Costa e João Paulo Gromicho da Cruz;
Limpeza e Varredura — Daniel Alexandre Pereira Varela, Luís Miguel 

Graça Gamboa Antunes, Maria do Carmo Ferreira Moutinho e Tânia 
Sofia Vilaranda de Brito.

28 -11 -2016. — O Vereador dos Serviços Municipais de Recursos 
Humanos e Saúde Ocupacional, Lic. José Manuel Raposo Gonçalves.

310057076 

 MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

Aviso n.º 15351/2016

Alteração da composição do júri do procedimento concursal comum, 
referência C, de recrutamento para ocupação de um posto de 
trabalho da carreira de Assistente Técnico para serviço de Edu-
cação em regime de contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo, com o prazo inicial de 1 ano, prorrogável 
por iguais períodos.

Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 21.º e da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 19.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada 
pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por meu 
despacho de 14 de novembro de 2016, foi determinada a alteração da 
composição do júri do, do procedimento concursal comum, Referência C, 
de recrutamento para ocupação de um posto de trabalho da carreira de 
Assistente Técnico para serviço de Educação em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com o prazo 
inicial de 1 ano, prorrogável por iguais períodos, aberto pelo Aviso 
n.º 12828/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 202 de 
20 de outubro de 2016, passando o júri do referido procedimento con-
cursal a ser constituído por:

Composição do júri:

Presidente: Maria Emília Piscalho Pereira Silva, Assistente Técnico, 
a exercer funções no serviço de Educação, na Divisão Sócio -Cultural 
do Município de Almeirim.

Vogais efetivos — Hélia Conceição Vieira Fernandes Santos David, 
Assistente Técnico, a exercer funções no serviço de Educação, na Divi-
são Sócio -Cultural do Município de Almeirim e Sandra Cristina Varela 


