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Experiência profissional:
Técnico superior na carreira de contabilidade e auditoria no Município 

de Proença -a -Nova, responsável pelo setor de contabilidade e património 
desde 01/05/2011;

Técnico superior na carreira de contabilidade e auditoria no Município 
de Proença -a -Nova;

Técnico Oficial de Contas, em regime de acumulação de funções;
Técnico de contabilidade no Município de Proença -a -Nova.

307823737 

 MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Aviso n.º 6385/2014

Comunicação de Início de Funções e Designação dos Membros 
do Júri para Assistente Técnico (Biblioteca) — Maria Susana 

Gouveia Lopes Ramalho
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º, da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que na sequência do 
procedimento concursal aberto por aviso publicado na 2.ª serie do Diário 
da República, n.º 18, em 25 de janeiro de 2013, iniciou funções em 01 de 
abril de 2014, com um contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, na carreira de Assistente Técnico (Biblioteca) — Ma-
ria Susana Gouveia Lopes Ramalho, tendo ficado entre a 1.ª posição e 
2.ª posição remuneratória, entre o nível 5 -7 da tabela única, a que corres-
ponde o montante pecuniário de 717,46€ (setecentos e dezassete euros e 
quarenta e seis cêntimos). Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º 
da LVCR ex -vi n.º 2 do artigo 73.º do RCTFP, foi designado por meu 
despacho de 01 de abril de 2014, o seguinte Júri do período experimental:

Presidente do Júri: Duarte Nuno Gouveia Galhós, Técnico Superior 
(Arquivo) do Município de Reguengos de Monsaraz;

Vogais Efetivos: João Paulo Passinhas Batista, Técnico Superior 
(Gestão) do Município de Reguengos de Monsaraz que substituirá o 
presidente do júri nas suas faltas e impedimentos e Cátia Isabel Carvalho 
Lopes, técnica superior (Gestão de Recursos Humanos) do Município 
de Reguengos de Monsaraz de Reguengos de Monsaraz;

Vogais suplentes: Maria Helena da Luz Godinho Charrua, Assistente 
Técnica (Administrativa) do Município de Reguengos de Monsaraz de 
Reguengos de Monsaraz e Patrícia Alexandra Pardal Delicado, Assistente 
Técnica (Administrativa) do Município de Reguengos de Monsaraz.

2 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Gabriel Paixão Calixto.
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 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL
Edital (extrato) n.º 448/2014

Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal 
de S. Pedro do Sul:

Torna público que, a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária de 
24 de abril de 2014, aprovou, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada 
na reunião ordinária de 11 de março de 2014, a alteração do regulamento 
de taxas do Município, cujo projeto foi, nos termos do n.º 2 do artigo 118.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, na sua redação atual, submetido a apre-
ciação pública, através de edital afixado nos locais habituais, publicado 
no jornal “Notícias de Lafões”, de 9 de janeiro de 2014 e no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 7, de 10 de janeiro de 2014, a qual entra em vigor 
quinze dias após a publicação do presente edital no Diário da República.

Todos os documentos aprovados e que fazem parte desta alteração 
do regulamento encontram -se disponíveis para consulta no site desta 
Câmara Municipal, em www.cm -spsul.pt e na Secção de Contencioso, 
Taxas e Licenças deste Município.

Para constar se lavrou este Edital e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos locais do costume.

E eu, Ana Teresa Seia de Matos, Chefe de Divisão Administrativa, 
o subscrevi.

5 de maio de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Manuel de Almeida Figueiredo.
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 MUNICÍPIO DE SINES

Aviso n.º 6386/2014

Alteração da área de reabilitação urbana de Sines
Filipa Faria, Vereadora da Câmara Municipal de Sines, com com-

petências delegadas, torna público que a Assembleia Municipal, em 

sessão ordinária realizada no dia 22 de abril de 2014, com continuação 
dia 6 de maio, aprovou, por unanimidade, nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação conferida 
pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, a proposta de alteração da área 
de reabilitação urbana de Sines.

Mais se informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-
-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação conferida pela Lei 
n.º 32/2012, de 14 de agosto, os elementos poderão ser consultados no 
sítio da Internet da Câmara Municipal de Sines (www.sines.pt) e no 
Edifício Técnico do Município no horário normal de expediente.

Para constar se passou o presente aviso, a que vai ser dada a publi-
cidade prevista na lei.

14 de maio de 2014. — A Vereadora com Competências Delegadas, 
Filipa Faria.
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 FREGUESIA DE AVENIDAS NOVAS

Aviso (extrato) n.º 6387/2014

Cessação da Relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado

Para cumprimento do disposto no n.º 1, alínea d) do artigo 37.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público a cessação da relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado da trabalhadora 
abaixo indicada:

Maria da Conceição Ribeiro Ferreira, Coordenadora Técnica, nível: 
entre 14 -17, por denúncia do contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, cessou funções no passado dia 6 de abril de 
2014.

29 de abril de 2014. — O Presidente, Daniel da Conceição Gonçalves 
da Silva.
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 Aviso (extrato) n.º 6388/2014

Cessação da Relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado

Para cumprimento do disposto no n.º 1, alínea d) do artigo 37.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público a cessação da relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado do trabalhador 
abaixo indicado:

Bruno Ricardo Guimarães Letria, Assistente Técnico, nível 5, por 
denúncia do contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado, cessou funções no passado dia 16 de janeiro de 2014.

29 de abril de 2014. — O Presidente, Daniel da Conceição Gonçalves 
da Silva.

307791523 

 FREGUESIA DE DELÃES

Aviso n.º 6389/2014

Procedimento concursal comum para preenchimento de 1 posto 
de trabalho, na carreira e categoria de Assistente Técnico, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.
1 — Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro e no artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, uma vez que não se encontram constituídas reservas de recru-
tamento internas, bem como foi temporariamente dispensada a consulta 
prévia à entidade centralizada para constituição de reservas de recru-
tamento (ECCRC), torna -se público que na sequência da deliberação 
da Junta de Freguesia em 07 de dezembro de 2013 e da deliberação da 
Assembleia de Freguesia em 14 de dezembro de 2013, se encontra aberto 
pelo prazo de 10 dias úteis, após publicitação do presente aviso no Diário 
da República, o procedimento concursal comum para preenchimento 
de um posto de trabalho, na carreira e categoria de Assistente Técnico, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal desta Junta de Freguesia, 
aprovado para o ano de 2014, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado.




