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bom exercício das funções, apresentando simultaneamente uma excelente 
visão de gestão, uma boa capacidade de comunicação e de liderança, 
assim como, atentas aquelas que são as atribuições do Município, uma 
experiência profissional de qualidade, na área pretendida.

Nota Curricular:
Habilitações Académicas: Licenciatura em Engenharia Civil, pela 

Universidade Moderna de Lisboa.
Formação Profissional:
Frequência de diversos cursos de formação, sendo os de maior rele-

vância para a atividade profissional os seguintes:
Curso Avaliação de propostas em concursos Públicos de Engenharia;
Curso de geral Proteção Civil;
Curso de Formação em ética e deontologia profissional;
Ação de formação, as novidades e o Impacto da Revisão do código 

de Contratação Pública;
Ação de formação, a Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas do 

Âmbito do Código da Contração Pública;
Ação de formação, Bens e serviços, Especialmente na Elaboração 

da Cláusula Técnicas;
Ação de formação, O Sistema de Controlo Interno e as Metodologias 

para a Elaboração da Norma do Controlo Interno;
Ação de formação, Implementação do Siadap nas Autarquias Locais 

e a Entrevista de Avaliação de Competências;
Ação de formação, Risco/ técnico de avaliação de risco/ cartografia 

de risco;
Ação de formação, Acústica e Isolamento Sonoro em Edifícios;
Ação de formação Obras públicas — adjudicação e execução de 

empreitadas e concessões;

Experiência Profissional:
Desde 02 -12 -2005 — Técnico Superior (área de engenharia) em 

Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo In-
determinado.

De 29 de dezembro de 2005 a 14 de novembro de 2008, membro da 
Comissão de acompanhamento da obra e exploração (CAOE) estação 
de tratamento de resíduos sólidos (ETRS) da Meia Serra.

De 2008 a 2012, responsabilidade de Coordenação na Divisão de 
Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos do Município da Ri-
beira Brava.

De 01 de maio de 2018 até à presente data, Chefe da Divisão de 
Ordenamento do Território e Serviços Municipais em regime de subs-
tituição.

11 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Ricardo António 
Nascimento.

311972435 

 MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

Aviso n.º 1442/2019

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado

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 na sequência de 
procedimento concursal se procedeu à celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 2 de janeiro 
de 2019, com o trabalhador Tiago Alves Bettencourt Santos, Técnico 
Superior (Jurista), remunerado pela posição remuneratória 2 — nível 15, 
o qual passa a integrar o Mapa de Pessoal do Município de Santa Cruz 
da Graciosa.

3 de janeiro de 2019. — A Vice -Presidente da Câmara, Maria da 
Conceição de Sousa da Luz Cordeiro.

311977425 

 MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 1443/2019

Cessação de procedimento concursal

Para os devidos efeitos se torna público a cessação, nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, do procedimento concursal comum para preenchimento de 
1 posto de trabalho na categoria e carreira de Assistente Operacional 
(Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais), em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto pelo aviso n.º 8584/2018, publicado no Diário da República 
2.ª série, n.º 119 de 22/06.

No uso de competência subdelegada, pelo despacho exarado no do-
cumento interno com o registo n.º 20349, de 2017 -11 -15.

11 de janeiro de 2019. — A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos, Anabela Duarte Cardoso.
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 Aviso n.º 1444/2019

Cessação de procedimento concursal

Para os devidos efeitos se torna público a cessação, nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, do procedimento concursal para reserva de recrutamento em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, para Assistente Operacional (Eletricista) da carreira geral de 
Assistente Operacional, aberto pelo aviso n.º 5593/2018, publicado no 
Diário da República 2.ª série, n.º 80 de 24/04.

No uso de competência subdelegada, pelo despacho exarado no do-
cumento interno com o registo n.º 20349, de 2017 -11 -15.

11 de janeiro de 2019. — A Chefe da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos, Anabela Duarte Cardoso.
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 MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Aviso n.º 1445/2019

Lista unitária de ordenação final — Homologação

Para efeitos do disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, notificam -se os candidatos do procedi-
mento concursal comum, publicado pelo Aviso n.º 14401/2018, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 194, de 09/10 — Ref. B), da homologação da 
lista unitária de ordenação final, por despacho datado de 8 de janeiro de 
2019, que a mesma se encontra afixada para consulta no átrio do edifício 
da Câmara Municipal, sito na Praça Paulo VI, em Sátão, e disponibilizada 
na página eletrónica, em www.cm -satao.pt.

9 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Manuel Lopes dos Santos.

311975376 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso n.º 1446/2019
Para cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 4 da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, após conclusão 
dos respetivos procedimentos concursais, foram celebrados contratos 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com 
inicio a sete de janeiro de dois mil e dezanove, com os seguintes 
trabalhadores:

Adriana Sofia Agosto Neto, Ana Catarina Pinto Neves e Carla Isabel 
Loureiro Viegas Benedito, para o exercício de funções de Assistente 
Operacional (área de atividade — Auxiliar de Ação Educativa), com a 
remuneração correspondente ao nível 2.º da tabela remuneratória única.

Carlos Filipe Pereira Pinto de Oliveira, para o exercício de funções de 
Técnico Superior (área de atividade — Arqueologia), com a remuneração 
correspondente à 2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15.º 
da tabela remuneratória única.

8 de janeiro de 2019. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina 
Gonçalves da Palma.
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