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Onde se lê «Referência B — Escolaridade obrigatória, de acordo com 
a idade, ou seja, para os nascidos até 31/12/1966 é exigida a 4.ª classe; 
para os nascidos após 01/01/1967 é exigida a 6.ª classe ou 6.º ano de 
escolaridade; para os nascidos a partir de 01/01/1981 é exigido o 9.º ano 
de escolaridade, não havendo possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência profissional» deve ler -se 
«Referência B — Escolaridade obrigatória, de acordo com a idade, 
não havendo possibilidade de substituição do nível habilitacional por 
formação ou experiência profissional».

É concedido um prazo adicional de 10 dias úteis para a apresentação 
de candidaturas, no âmbito do posto de trabalho da carreira/categoria 
de assistente operacional (Referência B), a contar do dia seguinte ao da 
publicação da presente Declaração de Retificação, sendo consideradas 
válidas as candidaturas já apresentadas.

19 de fevereiro de 2019. — A Presidente da Câmara Municipal, Alda 
Maria das Neves Delgado Correia de Carvalho.

312083283 

 MUNICÍPIO DE ESPOSENDE

Despacho (extrato) n.º 2227/2019

Nomeação de Chefe da Divisão de Planeamento
e Gestão Urbanística

Na sequência da proposta do Júri do Procedimento de Seleção para 
provimento, em comissão de serviço, do cargo de direção intermédia 
do 2.º grau, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 
aberto por aviso publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP) com 
o código OE201809/0364, Diário da República n.º 175, de 11/09/2018 
e Jornal de Notícias de 13/09/2018, considerando que o cargo em causa 
não se encontra provido, e ao qual cabem as competências e atribuições 
descritas na Estrutura Orgânica desta Autarquia, publicada na 2.ª série 
do Diário da República n.º 17, de 24/01/2018;

No uso da competência própria que me é conferida pela alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e nos termos do disposto no n.º 9 
do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
aplicável à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto;

Nomeio, em regime de comissão de serviço por três anos, renovável 
por iguais períodos de tempo, para o exercício do cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão de Planeamento e Gestão 
Urbanística, com efeitos a 1 de fevereiro de 2019, o licenciado José 
Aurélio Alves Pinheiro Garcia Fernandes;

O candidato demonstrou possuir a competência técnica necessária 
para o exercício do cargo, possuindo grande experiência profissional de 
qualidade na área pretendida, destacando -se as atividades desenvolvidas 
em cargo semelhante ao serviço da autarquia que promove o procedi-
mento e à qual pertence, na medida em que se inserem totalmente na 
área do cargo a prover, além de que possui qualificação académica e 
profissional adequada para o exercício do cargo a prover;

O candidato demonstrou igualmente aptidão para o exercício do cargo, 
revelando uma elevada motivação para o desempenho do cargo, um perfil 
que se ajusta de forma elevada às exigências da função e prossecução 
das atribuições e objetivos do serviço, além de bons conhecimentos na 
área, uma boa capacidade de coordenação, apresentando uma boa visão 
de gestão e boa capacidade de comunicação e de sentido crítico.

Nota Curricular e Profissional
Licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Uni-

versidade do Porto.
De agosto de 2004 a janeiro de 2018 exerceu o cargo de Chefe da 

Divisão de Gestão Urbanística do Município de Esposende;
De maio a agosto de 2004 exerceu o cargo de adjunto do Presidente 

da Câmara Municipal de Esposende;
De dezembro de 1994 a setembro de 2001 exerceu o cargo de Chefe 

da Divisão de Obras Particulares do Município da Póvoa de Varzim;
De outubro de 1992 a dezembro de 1994 exerceu funções de Técnico 

Superior no Município da Póvoa de Varzim;
De maio de 1988 a abril de 1989 exerceu funções no Gabinete de 

Apoio Técnico do Vale do Lima, em regime de estágio;
Frequentou diversas formações nas áreas de Urbanismo, Planeamento 

e Gestão Urbanística, Ordenamento do Território, Sistema de Avaliação 
de Desempenho na Administração Pública, Alta Direção em Administra-
ção Pública, Código do Procedimento Administrativo, entre outros.

4 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Benjamim 
Pereira, Arq.

312044484 

 MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Aviso (extrato) n.º 3496/2019
Jorge Manuel Fernandes de Abreu, Presidente da Câmara Municipal 

de Figueiró dos Vinhos:
Torno público que, por meu Despacho n.º 4/2019 de 22 de janeiro e 

para cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 305/2009 de 23 de outubro, procedi à afetação/reafetação dos traba-
lhadores do Mapa de Pessoal do Município de Figueiró dos Vinhos para 
o ano de 2019, em conformidade com o Regulamento das Atribuições 
e Competências das Unidades Orgânicas, Subunidades Orgânicas, Ga-
binetes e Organograma, aprovado por despacho de 5 de dezembro de 
2013 e deliberação de Câmara Municipal de 11 de dezembro de 2013 
e alterado por despacho de 23 de janeiro de 2014 e deliberação de Câ-
mara Municipal de 29 de janeiro de 2014, e Mapa de Pessoal para 2019 
aprovado pela Assembleia Municipal em 26 de dezembro de 2018, sob 
proposta da Câmara Municipal de 31 de outubro de 2018.

25 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Manuel Fernandes de Abreu.

312013103 

 MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

Despacho n.º 2228/2019

Mapa Anual Global de Recrutamentos
Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 30.º, n.º 6 da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), na redação dada pela Lei 
n.º 25/2017, de 30 de maio, torna -se público que se encontra disponí-
vel em www.cm -guimaraes.pt o mapa anual global de recrutamentos 
para 2019.

24 de janeiro de 2019. — A Vereadora de Recursos Humanos, Sofia 
Ferreira.

312019114 

 MUNICÍPIO DE LAMEGO

Aviso n.º 3497/2019
Nos termos do n.º 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 06 de Abril, torna -se pública a lista unitária de ordenação final, a 
seguir discriminada, dos candidatos aprovados no Procedimento Con-
cursal — Referência E — 1 posto de trabalho, carreira/categoria de 
Assistente Técnico. Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro — Programa 
de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, aberto através 
do aviso n.º OE201807/0778, publicado na Bolsa de Emprego Público, 
de 01 de agosto de 2018, a qual foi homologada, por meu despacho de 
28 de dezembro de 2018.

Candidatos aprovados:
1.º Daniela Alexandra Martins Gonçalves — 13,42 valores
2.º Isilda Susana da Silva Baptista Coelho — 13,33 valores
3.º Andreia Isabel Vieira Mesquita — 12,76 valores
4.º Sandra Marina da Conceição Cardoso — 12,73 valores

Para os efeitos consignados no n.º 5 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos aprovados, encontra -se disponível na página eletrónica do 
Município.

2 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Ângelo Manuel 
Mendes Moura.

312042426 

 MUNICÍPIO DE LEIRIA

Aviso n.º 3498/2019
Raul Miguel de Castro, na qualidade de Presidente da Câmara Mu-

nicipal de Leiria, no uso das competências que lhe são conferidas pela 
alínea b) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, alterado, e ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 


