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19 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publicitada no site do município (www.cm-torresnovas.pt) bem como remetida
a cada concorrente por correio electrónico ou ofício registado, em data
oportuna após aplicação dos métodos de selecção.
20 — Quota de emprego — nos termos do n.º 3 do art. 3 do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência tem
preferência em igualdade de classificação a qual prevalece sobre qualquer
preferência legal. Estes devem declarar no requerimento de candidatura, sob, compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade,
o tipo de deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar
no processo de selecção, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do diploma
supra mencionado;
21 — Em cumprimento da alínea h) do art. 9 da Constituição, a administração Publica enquanto empregadora, promove activamente uma politica de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente
no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
12 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Oliveira Rodrigues.
304928838

MUNICÍPIO DA TROFA
Aviso n.º 14804/2011
Nos termos do n.º 5 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, se faz público
que foi nomeado para o cargo de Chefe da Divisão Administrativa, o
Técnico Superior, Carlos Abel Almendra Frias Vieira, por meu despacho
de 16 de Junho de 2011, cujo conteúdo se transcreve: “Considerando
que: Terminou o prazo para apresentação de candidaturas para o cargo de
Chefe da Divisão Administrativa, aberto por aviso publicado na 2.ª série
do Diário da República, n.º 60, de 25 de Março de 2011, e na Bolsa de
Emprego Público, disponível na Internet, em 25 de Março de 2011 e no
jornal “Correio da Manhã”, em 25 de Março de 2011, em conformidade
com o estabelecido no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto
aplicável à administração local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril; Durante o prazo estabelecido para o efeito,
verificou-se a apresentação de duas candidaturas, constatando-se em
sede de apreciação, conforme proposta de nomeação apresentada pelo
júri do procedimento concursal datada de 29 de Abril de 2011, que
o candidato Carlos Abel Almendra Frias Vieira, reúne os requisitos
legais definidos no artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com
a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, para o recrutamento de cargos de direcção intermédia do 2.º grau, e detém o perfil e
a experiência profissionais adequados ao exercício do cargo de Chefe
da Divisão Administrativa, como se evidencia através do curriculum
anexo ao presente aviso; Existe cabimento orçamental, conforme consta
da respectiva declaração dos serviços de contabilidade; Determino, no
uso da competência que me é conferida pelo n.º 3 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de
30 de Agosto, conjugado com o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 93/2004,
de 20 de Abril, a nomeação em comissão de serviço, pelo período de
três anos, renovável por iguais períodos de tempo, do candidato Carlos
Abel Almendra Frias Vieira, Técnico Superior, para o cargo de Chefe da
Divisão Administrativa da Câmara Municipal da Trofa. Nos termos do
n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção
dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto o provimento é feito à data
de 04 de Julho de 2011.

com, de 23 de Novembro a 20 Dezembro de 2010. Curso em Técnicas
de Auditoria Interna, ministrado pelo Centro de Formação da DGCI
em parceria com a Inspecção-Geral de Finanças, de 29 de Setembro a
28 de Outubro de 2008. Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores com obtenção do Certificado de Aptidão Profissional (CAP),
pela Escola de Negócios e Administração, de 12 de Novembro a 21 de
Dezembro de 2007. Curso em Sistema de Execuções Fiscais, ministrado pelo Centro de Formação da DGCI em Março de 2005. Curso em
Sistemas Locais de Cobrança, ministrado pelo Centro de Formação
da DGCI em Outubro de 2002. Curso de Fiscalidade, ministrado pelo
Centro de Formação da DGCI, entre 28 de Setembro e 26 de Novembro de 1999. Funções Profissionais: Auditor Interno da Direcção de
Serviços de Auditoria Interna — Núcleo Norte, da Direcção-Geral dos
Impostos (DGCI), de Fevereiro de 2008 até à presente data. Gestor de
Devedores Estratégicos, na Direcção de Finanças do Porto — Área de
Justiça Tributária — Divisão de Gestão da Dívida Executiva, de Março
de 2006 até Janeiro de 2008. Funcionário da secção das Execuções
Fiscais, no Serviço de Finanças de Matosinhos — 1, de Junho 2005
a Março de 2006. Tesoureiro-auxiliar, na Tesouraria de Finanças da
Maia — 2, de Fevereiro de 2002 a Maio e 2005. Liquidador Tributário,
nos Serviço Finanças de Paredes e da Maia — 2, de Agosto de 1999 a
Fevereiro de 2002.
7 de Julho de 2011. — A Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Joana
Fernanda Ferreira de Lima.
304904853

MUNICÍPIO DE VAGOS
Aviso n.º 14805/2011
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 01 de Julho de 2011, ratificado
por deliberação da Câmara Municipal, em reunião realizada no dia 05
de Julho de 2011, foram suspensos, nos termos do n.º 11 do artigo 24.º
da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, os procedimentos concursais
comuns abaixo indicados, na modalidade de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, abertos pelo aviso n.º 26328/2010,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 241, de 15 de Dezembro
de 2010, para preenchimento de:
a) Um posto de trabalho da categoria de Coordenador Técnico, da
carreira de Assistente Técnico, para a Secção de Armazéns e Economato
da Divisão Financeira;
b) Um posto de trabalho da categoria de Encarregado Operacional,
da carreira de Assistente Operacional, para as Secções de Edifícios e de
Espaços Verdes da Divisão de Serviços Operacionais;
c) Um posto de trabalho da categoria de Encarregado Operacional,
da carreira de Assistente Operacional, para a Secção de Vias de Comunicação da Divisão de Serviços Operacionais;
d) Um posto de trabalho da categoria de Encarregado Operacional,
da carreira de Assistente Operacional, para as Secções de Manutenção e Equipamentos e de Máquinas e Viaturas da Divisão de Serviços
Operacionais.
13 de Julho de 2011. — O Vereador do Pelouro, Dr. Marco António
Ferreira Domingues.
304913358

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Nota curricular

Declaração de rectificação n.º 1178/2011

Identificação: Nome: Carlos Abel Almendra Frias Vieira; Naturalidade: Vinhais; Residência: Rua das Cavadas, 150 7.º Dto. Tras., 4425-034
Pedrouços; Estado Civil: Casado; Data de Nascimento: 14/03/1978.
Habilitações Académicas: Mestrado em Gestão da Inovação, Tecnologia
e do Conhecimento pelo Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial da Universidade de Aveiro, em 18 de Maio de 2010.
Licenciatura em Gestão, pela Faculdade de Economia da Universidade
do Porto, em Setembro de 2004, com a média final de 12 valores. Formação e Habilitações Profissionais: Entre outras as inúmeras acções e
seminários de formação frequentadas, nas áreas administrativas e fiscais,
realça-se as seguintes: Formação em Gestão do desempenho através
de objectivos e competências, promovido pelo STE, em Maio de 2011.
Frequência da Pós-graduação em Regulação Pública e Concorrência,
na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, de Novembro de
2010 até Março 2011. Curso de Formação em Sistemas Integrados de
Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança, certificado pela Evolui.

Para os devidos efeitos se declara que o aviso n.º 7644/2011, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de 25 de Março de 2011, saiu
com as seguintes inexactidões no anexo IV, nomeadamente na parte
respeitante à republicação das fichas de caracterização dos lotes que
compõem o Plano:
1 — Não foram publicadas neste anexo as fichas relativas aos lotes
12, 13, 15, 16, 27, 28, que, embora alteradas pelo n.º 1 do artigo 2.º, se
mantêm em vigor.
2 — Não foi publicada neste anexo a ficha relativa ao lote 32, aditado
ao Plano pelo n.º 3 do artigo 2.º
3 — Foi indevidamente publicada a ficha do lote 17, suprimida pelo
n.º 2 do artigo 2.º
Assim, procede-se à republicação de todas as fichas de caracterização
dos lotes que se mantêm em vigor na sua ordem correcta.
11 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara, José Maria da
Cunha Costa.
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MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Aviso n.º 14806/2011
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, e de acordo com o meu despacho
de homologação, torna-se pública a conclusão com sucesso do período
experimental dos seguintes trabalhadores:
Gonçalo Alexandre Gonçalves Alves, com a categoria de Técnico
Superior da área de Engenharia Florestal e Ana Celeste Fernandes Falcão, com a categoria de Técnico Superior da área Social — ambos
com uma remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória e
nível remuneratório 15, da tabela remuneratória única, na sequência do
procedimento concursal comum, conforme aviso publicado na 2.ª série
do Diário da República, n.º 79, de 23 de Abril de 2010.
15 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara, José Baptista Rodrigues.
304921871

FREGUESIA DE AVEIRAS DE BAIXO
Aviso n.º 14807/2011
Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto
de trabalho, na carreira/categoria de Assistente Técnico, para a
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado.
Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º e do artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, adaptada à administração autárquica pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, conjugados com a Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro e com a Portaria n.º 145-A/2011, de

06 de Abril, torna-se público que, por deliberação da Junta Freguesia
de Aveiras de Baixo no dia 20 de Abril do ano de 2011, se encontra
aberto pelo período de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do
presente aviso no Diário da República, o procedimento concursal comum
para o preenchimento de um posto de trabalho, na carreira/categoria de
Assistente Técnico, para a constituição de relação jurídica de emprego
público na modalidade de contrato por tempo indeterminado, previstos
no mapa de pessoal da Freguesia de Aveiras de Baixo.
Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º e artigo 54.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, declara-se não estarem constituídas
reservas de recrutamento próprias, uma vez que ainda não foram publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos artigos 41.º e seguintes
da referida portaria, encontrando-se igualmente dispensada, temporariamente, a consulta à entidade ECCRC.
1 — Número de postos de trabalho: 1 (um).
2 — Caracterização dos postos de trabalho: realizar o atendimento
ao público e todo o trabalho inerente ao mesmo na sede da Freguesia
bem como nas suas delegações; registar e organizar a correspondência
recebida e expedida; efectuar tarefas resultantes da contabilidade e da
tesouraria da Freguesia; assegurar todos os processos inerentes aos
Recursos Humanos da Freguesia; assegurar o processamento de vencimentos, a elaboração de mapas de férias e a actualização do cadastro
dos trabalhadores da Freguesia; registar e organizar o serviço inerente
ao cemitério; apoiar o Executivo e a Assembleia de Freguesia; garantir
a organização do arquivo da Freguesia; e colaborar nas actividades
dinamizadas pela Freguesia.
3 — Local de trabalho: rua 25 de Abril, n.º 26, 2050-018 — Aveiras
de Baixo.
4 — Posicionamento remuneratório: será objecto de negociação entre o trabalhador e a Junta de Freguesia, de acordo com o disposto no
artigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e o artigo 19.º da
Portaria n.º 83-A/2009, com a redacção da Portaria n.º 145-A/2011, de
06 de Abril, sendo a posição remuneratória de referência de 683,13 €.

