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 Aviso n.º 8159/2018
Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

na sua atual redação, adaptado à administração local pela Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, e da deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 27 de abril de 2018, faz -se público que foi designada, em 
comissão de serviço, por um período de três anos, renovável por iguais 
períodos, com efeitos à data da deliberação, para o cargo de Diretora do 
Departamento de Exploração de Águas — Maria José Menino Varela 
Neto, a que se refere o aviso de abertura publicado na Bolsa de Emprego 
Público sob o código de oferta OE201703/0167, no Diário da República, 
2.ª série, n.º 54 de 2017/03/16 e no jornal “Público” de 2017/03/17, por 
corresponder ao perfil previamente definido para prosseguir as atribui-
ções da unidade orgânica, conforme é comprovado através do currículo 
académico e profissional, cuja nota curricular se indica:

Nota Curricular da designada:
I — Identificação:
Nome: Maria José Menino Varela Neto
Nacionalidade: Portuguesa
Data de Nascimento: 16 de março de 1963

II — Habilitações Literárias:
Licenciatura em Engenharia Mecânica — Manutenção — ISEL — 

1996

III — Experiência Profissional:
Junho de 1993 -outubro de 2004:
Técnica Superior — Responsável Técnico do Setor de Estações Ele-

vatórias e Contadores — Coordenar as atividades de conservação e 
manutenção dos reservatórios e estações elevatórias;

Serviços Municipalizados de Loures.

1994 -1995:
Técnica Superior — Responsável pelo Setor de Redes e Ramais — Coor-

denar os piquetes de avarias e as atividades de manutenção e reparação 
das redes e ramais de distribuição de água e a execução de ramais 
domiciliários;

Serviços Municipalizados de Loures.

Novembro de 2004 -abril de 2013:
Chefe de Divisão de Água — Gestão e coordenação das atividades e 

tarefas atribuídas à divisão.
Serviços Municipalizados de Loures.

Abril de 2013 -outubro de 2014:
Chefe da Divisão de Exploração de Redes de Água — Gestão e co-

ordenação das atividades e tarefas atribuídas à divisão;
Serviços Municipalizados de Loures.

Desde 8 de outubro de 2014:
Diretora do Departamento de Exploração de Águas, em regime de 

substituição — Responsável pela coordenação e qualidade técnica das 
atividades das duas unidades orgânicas na sua dependência: Divisão de 
Exploração de Redes de Água e Divisão de Redes e Manutenção.

IV — Formação Profissional
Curso de Gestão Pública na Administração Local (GEPAL) organizado 

pela Fundação CEFA em 2012/2013;
Entre outros eventos promovidos pela APDA salienta -se o ENEG 

2007, 2009, 2011, 2013 e 2015; Outros eventos no sector das águas 
como o 13.º e o 15.º ENASB, promovidos pela APESB em 2008 e 2012; 
Feira AQUATECH 2011;

Formação diversa na área da Contratação Pública, Código do Pro-
cedimento Administrativo, Liderança e Gestão de Equipas, Gestão de 
Redes de Águas;

Diversas conferências, congressos e encontros técnicos promovidos 
por entidades de referência (AMEGA, APRH, ERSAR e INA).

V — Outros:
Representante dos SIMAR na Comissão Especializada de Sistemas 

de Distribuição de Água da APDA
Membro de Júris de Concursos Públicos no âmbito do CCP e Júris de 

procedimentos concursais de recrutamento de trabalhadores.
4 de junho de 2018. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

Ana Teresa Dinis.

Elementos de certificação na qualidade
Entidade: Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 

Municípios de Loures e Odivelas
Nome do designado: Maria José Menino Varela Neto
Cargo de direção: Diretora de Departamento de Exploração de Águas
Iní cio da comissão de serviço: 2018 -04 -27
Cessação da comissão de serviço: 2021 -04 -26
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 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DA NAZARÉ

Aviso n.º 8160/2018

Contratação de Pessoal a Tempo indeterminado
1 — Para efeitos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (designada por LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20/06 e na al. a), do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22.01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04, e 
nos n.os 1,2,4 e 5 do artigo 30.º da LTFP, torna -se público que, por deli-
beração do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados 
da Nazaré de 03/04/2018, se encontram abertos pelo prazo de 10 dias 
úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso na 
2.ª série do Diário da República, os seguintes procedimentos concursais 
comuns, com vista ao estabelecimento de relações jurídicas de emprego 
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, para ocupação dos seguintes postos de trabalho, 
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal para o ano de 2018, nas 
carreiras/categorias de:

Secção de Águas — Abastecimento:
Referência n.º 1 — 5 Postos de Trabalho para a carreira/categoria de 

Assistente operacional, no Serviço de Abastecimento.

Secção de Águas — Saneamento:
Referência n.º 2 — 5 Postos de Trabalho para a carreira/categoria de 

Assistente operacional, no Serviço de Saneamento.
Referência n.º 3 — 3 Postos de Trabalho para a carreira/categoria 

de Assistente operacional, no Serviço de Saneamento — motorista de 
veículos pesados.

Secção de Limpeza Urbana:
Referência n.º 4 — 6 Postos de Trabalho para a carreira/categoria 

de Assistente operacional, no Serviço de Secção de Limpeza Urbana 
(RSU).

2 — Este procedimento rege -se pelo disposto nos seguintes diplomas: 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, (designada por LTFP), apro-
vada pela Lei n.º 35/2014, de 20/06, Decreto Regulamentar n.º 14/2008 
de 31.07, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 06/04 e Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Lei 
do Orçamento do Estado para 2018).

3 — Consultada a Entidade Centralizadora para Constituição de Re-
servas de Recrutamento (ECCRC), em cumprimento do disposto no 
n.º 1 do artigo 4.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22/01, na sua atual 
redação, atribuição ora conferida ao INA, nos termos da alínea d) do 
n.º 2 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 48/2012, de 29/02, foi prestada a 
seguinte informação em 15/05/2018: «(…) não tendo ainda decorrido 
qualquer procedimento concursal para a constituição de reservas de 
recrutamento, declara -se a inexistência, em reserva de recrutamento, 
de qualquer candidato com o perfil adequado».

4 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-
-Geral das Autarquias Locais, de 15/05 de 2014, devidamente homo-
logada por sua Excelência o Secretário de Estado da Administração 
Local, em 15/07 de 2014, «As autarquias locais, não têm de consultar a 
Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 
(INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalha-
dores em situação de requalificação».

5 — Local de trabalho: Área do Município da Nazaré.
6 — Caracterização dos postos de trabalho: conforme as funções 

constantes no conteúdo funcional, do anexo referido no n.º 2) do ar-
tigo 88.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, na sua atual redação, para as 
carreiras e categorias referidas, bem como as funções abaixo descritas 
para cada referência:

Referência n.º 1 — Executar canalizações em edifícios, instalações 
industriais e outros locais, destinados ao transporte de água para consumo 


