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2004. Desempenhou também funções enquanto Técnico Superior na 
Câmara Municipal de Faro, no apoio ao Gabinete de Relações Publicas. 
No período entre 02/07/2013 a 24/07/2013 e ainda desde 11/10/2013 
até à presente data, desempenhou funções como chefe de gabinete de 
apoio ao presidente da Câmara Municipal de Faro.
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 MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Declaração de Retificação n.º 13/2018

Retificação do Aviso n.º 5680/2017, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 98, de 22 de maio de 2017

Para os devidos efeitos, torna -se público que, por ter saído com inexa-
tidão o aviso de abertura do procedimento concursal comum publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 98, de 22 de maio de 2017, com 
o n.º 5680/2017, retifica -se que onde se lê:

«9.2 — Nível habilitacional: Ref.ª g) e Ref.ª h): Os candidatos de-
verão ser detentores de nível habilitacional de grau de complexidade 
funcional 1 (Escolaridade Obrigatória), e Habilitação Condução Ade-
quada + ADR + CAM, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sem possibilidade de substituição 
do nível habilitacional por formação, ou experiência profissional.»

deve ler -se:
«9.2 — Nível habilitacional: Ref.ª g) e Ref.ª h): Os candidatos de-

verão ser detentores de nível habilitacional de grau de complexidade 
funcional 1 (Escolaridade Obrigatória), e Habilitação de Condução 
Adequada, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, sem possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação, ou experiência profissional.»

No seguimento da presente retificação, é prorrogado o prazo de en-
trega das candidaturas, para as Ref.ª g) e Ref.ª h), por mais 10 dias úteis, 
contados da data da presente publicação.

7 de dezembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Paulo José 
Gomes Langrouva.
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 MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 160/2018

Designação em cargo de direção intermédia de 2.º grau

Chefe de Divisão Administrativa de Urbanismo
Para os devidos efeitos se torna público que, findo o procedimento de 

recrutamento e seleção para provimento do cargo de direção intermédia 
de 2.º grau, Chefe de Divisão Administrativa de Urbanismo, publicitado 
na 2.ª série do Diário da República, de 14 de agosto de 2017, na Bolsa de 
Emprego Público na mesma data e no jornal “Correio da Manhã” de 18 
de agosto de 2017, designei, por despacho de 16 de novembro de 2017, 
em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, para provi-
mento do cargo supra referido, nos termos conjugados do artigo 6.º, n.º 3, 
alínea c) da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com o artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável à Administração Local por 
força do artigo 1.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e do artigo 8.º deste 
último diploma legal, a licenciada Maria da Encarnação Monteiro Cristiano 
Casquinho, por considerar que a mesma apresenta um perfil adequado ao 
cargo, conforme se encontra fundamentado nas classificações atribuídas.

O provimento no cargo produz efeitos a partir de 01 de dezembro 
de 2017.

As razões supra mencionadas são comprovadas através do seu currí-
culo académico e profissional, cuja nota curricular infra se indica.

Nota curricular
Maria da Encarnação Monteiro Cristiano Casquinho, nascida em 15 

de abril de 1958

Formação académica:
Licenciatura em Direito (pré -Bolonha) pela Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa.

Formação profissional complementar relevante:
Curso de Gestão Pública na Administração Local (GEPAL) 

(2010 -2011).

Experiência profissional relevante:
Técnica na Divisão Jurídica e Contencioso (2000 -2008), na Câmara 

Municipal de Loulé;
Chefe da Divisão Administrativa do Departamento de Administração 

do Território (2008 -2011); Chefe da Divisão Administrativa de Urba-
nismo do Departamento de Planeamento e Administração do Território 
(2012 -2013);

Coordenadora dos serviços administrativos do Departamento de Pla-
neamento e Administração do Território (2013);

Chefe da Divisão de Urbanização e Edificação do Departamento de 
Planeamento e Administração do Território (2013 -2016).

Atividades relevantes desenvolvidas no âmbito das comissões de 
serviço:

Modernização e reorganização dos serviços;
Gestão documental e desmaterialização processual;
Operacionalização da receção digital dos processos de urbanismo;
Atualização dos procedimentos técnicos e administrativos adotados.
24 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 

Vítor Aleixo.
310983758 

 Aviso n.º 161/2018
Marilyn Zacarias Figueiredo Guerreiro, com competências delega-

das em 20/10/2017, em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que na sequência do proce-
dimento concursal n.º 07/2015, para constituição de reservas de recru-
tamento na categoria de assistente operacional da carreira de assistente 
operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, 
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 
18/11/2015, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com os trabalhadores Fábio Patrício Câmara 
Santos, José Carlos Pinto Guiomar, Sérgio Garcia Silva, Délio Manuel 
Silva Tomás, Florinda Gonçalves Lopes, Iria Conceição Gonçalves 
Pôtra, Patrícia Isabel Correia Martins, Tânia Alexandra Henrique Fer-
nandes, Tânia Isabel Chumbinho Grade, Vera Lúcia Chumbinho Grade 
Benavente, Cátia Sofia Longo Marques, Elisabete Sofia Galamba Baião 
e Maria Madalena Veríssimo Guerreiro, com início a 04/12/2017, na 
categoria de assistente operacional da carreira de assistente operacional, 
1.ª posição remuneratória, nível remuneratório 1.

6 de dezembro de 2017. — A Vereadora, Marilyn Zacarias.
310990448 

 Aviso n.º 162/2018
Marilyn Zacarias Figueiredo Guerreiro, com competências dele-

gadas em 20/10/2017, em cumprimento do disposto no artigo 4.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna público que na sequência do 
procedimento concursal n.º 01/2017, para constituição de reservas de 
recrutamento na categoria de técnico superior da carreira de técnico supe-
rior, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, aberto por 
aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 18/01/2017, 
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com os trabalhadores Aline Sofia Duarte Contente, Mara 
Lúcia Brito Estêvão, Margarida Leote Gonçalves Costa, Paula Cristina 
Cunha Santos Silva e Raul Manuel Lemos Sequeira Carvalho Coelho, 
com início a 04/12/2017, na categoria de técnico superior da carreira 
de técnico superior, 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 15.

6 de dezembro de 2017. — A Vereadora, Marilyn Zacarias.
310990367 

 MUNICÍPIO DA MAIA

Edital n.º 6/2018

Pronúncia

Torna-se público que, em cumprimento do disposto do n.º 3, do ar-
tigo 27.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, (RJUE), decor-
rerá um período de pronúncia, com a duração de 15 dias e início 8 dias 
após a data de publicação do presente edital no Diário da República, 
relativamente ao pedido registado na Câmara Municipal da Maia sob o 


