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 MUNICÍPIO DO CRATO

Aviso n.º 8634/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que cessou a 
relação jurídica de emprego público, por motivo de aposentação, dos 
seguintes trabalhadores:

Joaquim Ferreira Carrilho, Assistente Operacional, com a posição e 
nível remuneratório 8, desligado do serviço em 02 de janeiro de 2014.

Maria Rosa Cunha da Costa, Assistente Operacional, com a posição 
remuneratória e nível remuneratório 8, desligada do serviço em 01 de 
abril de 2014.

30 de junho de 2014. — O Presidente da Câmara, José Correia da Luz.
307954577 

 MUNICÍPIO DE ESPINHO

Aviso n.º 8635/2014

Procedimento de mobilidade interna para dois fiscais 
municipais e dois assistentes operacionais (motoristas 

de transportes coletivos/transporte escolar)
1 — Dr. Joaquim José Pinto Moreira, presidente da Câmara Muni-

cipal de Espinho, faz público que, por despacho de 9 de julho de 2014, 
encontram -se abertos procedimentos de mobilidade interna (artigos 59.º 
a 63.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pela 
Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro), tendo em vista o recrutamento de 
trabalhadores com prévia relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para preenchimento dos seguintes postos de trabalho:

1.1 — Referência A: dois fiscais municipais;
1.2 — Referência B: dois assistentes operacionais (motoristas de 

transportes coletivos/transporte escolar);
1.3 — Local de trabalho: as funções serão exercidas na área do mu-

nicípio de Espinho.
2 — Caracterização dos postos de trabalho, em conformidade com o 

estabelecido no mapa de pessoal aprovado:
2.1 — Referência A — fiscalizar e fazer cumprir os regulamentos, 

posturas municipais e demais dispositivos legais relativos a áreas de ocu-
pação da via pública, publicidade, trânsito, obras particulares, abertura 
e funcionamento de estabelecimentos comerciais ou industriais, feiras 
e mercados, preservação do ambiente natural, deposição, remoção, 
transporte, tratamento e destino final dos resíduos sólidos, públicos, 
domésticos e comerciais, preservação do património, segurança no traba-
lho, fiscalização preventiva do território designadamente na elaboração 
dos competentes autos de notícia/participações; prestar informações 
sobre situações de facto com vista à instrução de processos municipais 
nas áreas da sua atuação específica; exercer as demais funções que lhe 
sejam cometidas por lei ou por despacho superior.

2.1.1 — Requisitos de admissão: ser detentor de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, com um dos serviços 
da administração pública, abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro;

2.1.2 — Ser titular de carreira de fiscal municipal;
2.1.3 — Remuneração: a correspondente à remuneração da categoria 

de origem, desde que igual ou inferior a fiscal municipal principal, 
escalão 1, índice 238;

2.2 — Referência B — Gabinete de Apoio às Coletividades — as-
segurar as competências do transporte escolar. Condução de viaturas 
ligeiras, transportes coletivos de acordo com as necessidades dos ser-
viços municipais.

2.2.1 — Requisitos de admissão: ser detentor de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado, com um dos serviços 
da administração pública, abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro;

2.2.2 — Ser titular da categoria de assistente operacional;
2.2.3 — Ser titular de carta de condução (categoria D); certificado 

de aptidão para motoristas de transportes de passageiros e mercadorias 
(CAM); certificado de motoristas de transporte coletivo de crianças 
(TCC);

2.2.4 — Remuneração: a correspondente à posição remuneratória 
da categoria de origem desde que igual ou inferior à 3.ª posição remu-
neratória.

3 — Formalização de candidaturas: as candidaturas serão apresentadas 
no prazo de 10 dias úteis contados da data da publicação no Diário da 
República, em suporte de papel, designadamente requerimento diri-
gido ao presidente da Câmara Municipal, o qual poderá ser remetido 

por correio, para o endereço do Município (Praça do Dr. José Oliveira 
Salvador, Apartado 700, 4501 Espinho) ou para endereço eletrónico 
(dgrh@cm -espinho.pt), com indicação da referência do procedimento, 
acompanhado de curriculum vitae detalhado e fotocópia dos documentos 
comprovativos das informações aí referidas.

4 — Métodos de Seleção — avaliação curricular e Entrevista pro-
fissional de seleção.

10 de julho de 2014. — O Presidente do Município, Dr. Joaquim 
José Pinto Moreira.

307954366 

 MUNICÍPIO DE FARO

Aviso n.º 8636/2014
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na se-
quência da reorganização dos serviços deste Município, ocorrida por 
força do estabelecido no artigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
conjugado com o disposto no Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
foi aprovado, pelos órgãos do Município o modelo da estrutura orgânica 
bem como a estrutura nuclear, publicada na 2.ª série do Diário da Re-
pública, n.º 18, de 11 de janeiro de 2013, tendo nos termos conjugados 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de fevereiro e n.º 7 do ar-
tigo 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, cessando as comissões de 
serviço de alguns titulares de cargos dirigentes, regressando à categoria 
de origem, nos seguintes termos:

Em 09/08/2013, cessaram as comissões de serviço dos seguintes 
técnicos superiores regressando às respetivas categorias de origem:

Virgínia Maria Lampreia Pereira de Abreu, técnico superior na área 
de engenharia civil, no cargo de Diretora de Departamento de Projetos, 
Obras e Equipamentos Municipais;

Maria Teresa Graça Valente, técnico superior na área de arquitetura, 
no cargo de Chefe de Divisão de Regeneração Urbana;

Hélder António Coelho Rodrigues Palma, técnico superior na área de 
engenharia civil, no cargo de Chefe de Divisão de Obras Municipais;

Em 01/09/2013, cessaram as comissões de serviço dos seguintes 
técnicos superiores, regressando às respetivas categorias de origem:

José Manuel Rosa Domingos, técnico superior na área de história, no 
cargo de Chefe de Divisão de Educação;

Ana Isabel Rosa Pereira, técnico superior na área de sociologia, no 
cargo de Chefe de Divisão de Ação Social.

Mais se torna público que, na sequência da aprovação de nova estru-
tura orgânica do Município de Faro, publicada na 2.ª série do Diário da 
República, n.º 62, de 28/03/2014, com entrada em vigor a 01/04/2014 
e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, na 
redação atual dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada 
à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, cessaram 
as respetivas funções nos cargos dirigentes que exerciam em regime de 
substituição que a seguir se indicam, regressando à categoria de origem, 
com efeitos a 01/04/2014:

Armando Manuel Cochado Soares da Silva, técnico superior na área 
de arquitetura, no cargo de diretor de Departamento de Infraestruturas;

Nídia da Conceição Estevens Guerreiro Cavaco, técnica superior na 
área de ciências da educação, no cargo de chefe de Divisão de Ação 
Social e Educação;

Ana Isabel Rodrigues Messias, técnico superior na área de direito, 
no cargo de chefe de Divisão de Assessoria Jurídica.

16 de maio de 2014. — O Vereador da Câmara Municipal, José An-
tónio Cavaco.

307930592 

 Aviso n.º 8637/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, por motivo 
de passagem à situação de pensionista da Segurança Social, cessaram as 
relações jurídicas de emprego público, na modalidade de contrato por 
tempo indeterminado, os seguintes trabalhadores do mapa de pessoal 
deste Município:

Manuel Augusto Catarino, assistente operacional, posicionada entre 
a 2.ª e 3.ª posição remuneratória, em 2013/01/14;




