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Protocolo celebrado entre a CML e o Conselho Distrital de Lisboa da
Ordem dos Advogados;
Maio 2003 a dezembro 2007: Município de Lisboa, prestação de
serviços de apoio e consulta jurídica no Departamento de Obras de
Infraestruturas e Saneamento (DOIS), da Direção Municipal de Projetos
e Obras (DMPO), da CML;
Janeiro 2008 a maio 2009: Município de Lisboa, Técnico Superior
(Jurista) no DOIS/DMPO/CML;
Maio 2009 a outubro 2009: Município de Lisboa, Técnico Superior
(Jurista), Assessoria jurídica à Vereadora da Educação, Juventude e
Cultura;
Outubro 2009 a dezembro 2013: Município de Lisboa, Técnico Superior (Jurista), Direção Municipal de Cultura;
Dezembro 2013 a novembro 2015: Município de Lisboa, Técnico Superior (Jurista), Assessoria Jurídica no Gabinete de Apoio
ao Grupo Municipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal
de Lisboa.
Desde novembro 2015: Chefe da Divisão de Economia, Finanças e
Património, da Junta de Freguesia da Penha de França.
310211323
Aviso n.º 1394/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 4.º, da Lei 35/2014
de 20 de junho na atual redação, torna-se público que, nos termos do
n.º 1 e n.º 5 do artigo 99.º-A aditado à LTFP aprovada em anexo à Lei
35/2014 de 20 de junho, na sua atual redação, inserida no artigo 270.º da
LOE para 2017, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade
intercategorias, por meu despacho de 18 de janeiro de 2017, reportando
todos os seus efeitos à data de 1 de janeiro de 2017:
Manuel Nunes vicente Gonçalves, que consolida a mobilidade na categoria de Coordenador Técnico da carreira geral de Assistente Técnico,

integrando a remuneração base correspondente à 1.ª posição remuneratória da categoria e ao nível remuneratório 14 da tabela remuneratória
única, no valor de 1.149,99 euros.
18 de janeiro de 2017. — A Presidente, Sofia Oliveira Dias.
310210879

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PÓVOA DE SANTO ADRIÃO
E OLIVAL BASTO
Aviso n.º 1395/2017
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da
Portaria 83-A/2009 de 22 de janeiro e no âmbito do Procedimento
Concursal Comum, publicado no Diário da República n.º 6, de 9 de
janeiro de 2017, 2.ª série, através do Aviso n.º 426/2017, código da
oferta OE201701/0175, torna-se pública a lista unitária de ordenação
final, homologada por despacho da Junta de Freguesia, datado de 25 de
janeiro de 2017.
Lista Unitária de Ordenação Final — OE201701/0175
1.º Isabel Maria Domingues Santos Rebelo — 14,60 Valores
Para os efeitos consignados no n.º 4 do artigo 36.º da Portaria 83-A/2009
de 22 de janeiro, ficam notificados os candidatos do ato de homologação
da Lista Unitária de Ordenação Final que se encontra afixada na sede da
Junta de Freguesia e disponível em www.uf-povoaolival.pt.
25 de janeiro de 2017. — O Presidente da União das Freguesias,
Rogério Valente Breia.
310209818

PARTE J1
MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA
Aviso (extrato) n.º 1396/2017
Procedimento concursal de recrutamento e seleção para provimento
do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão
Sociocultural, Turismo e Desporto do Município de Aguiar da
Beira.
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, na versão alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro, e alterada pelas Leis n.os 68/2013, de 29 de agosto, e
128/2015, de 3 de setembro, aplicável ao pessoal dirigente das câmaras
municipais por força do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de
agosto, alterada pelas Leis n.os 82-B/2014, de 31 de dezembro, e 42/2016,
de 28 de dezembro, torno público, na sequência do meu Despacho
n.º 1/2017, de 18 de janeiro de 2017, que se irá proceder à abertura,
pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data de publicitação
de oferta na Bolsa de Emprego Público (BEP), de procedimento concursal de recrutamento e seleção para provimento do cargo de direção
intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão Sociocultural, Turismo e
Desporto, unidade orgânica com atribuições previstas no artigo 11.º da
estrutura orgânica flexível dos serviços da Câmara Municipal de Aguiar

da Beira publicada pelo Regulamento n.º 959/2016 na 2.ª série do Diário da República n.º 204, de 24 de outubro de 2016, posto de trabalho
previsto e não ocupado no mapa de pessoal em vigor no Município de
Aguiar da Beira.
2 — Podem candidatar-se ao procedimento indivíduos detentores de
uma relação jurídica de emprego público constituída por tempo indeterminado, possuidores de licenciatura adequada, dotados de competência
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e
controlo, e que reúnam, até ao termo do prazo de apresentação de candidaturas, quatro anos de experiência profissional em funções, cargos,
carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível
uma licenciatura.
3 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do conteúdo
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de
seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt, no 2.º dia útil
após a data de publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da
República.
4 — O presente aviso e a oferta de emprego publicitada na BEP estarão
igualmente disponíveis para consulta no sítio eletrónico do Município
(www.cm-aguiardabeira.pt).
25 de janeiro de 2017. — A Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Aguiar da Beira, Rita da Cunha Mendes.
310210051

