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 FREGUESIA DE SILVES

Aviso n.º 12017/2018
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos conjugados do 

n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11/09, com o n.º 6 do artigo 12.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, homologuei em vinte seis 
de julho de dois mil e dezoito, a conclusão com sucesso, dos períodos 
experimentais dos seguintes trabalhadores, contratadas na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:

Armando Conceição Marques, com a categoria de Assistente Opera-
cional (área de atividade — Coveiro);

Suzele Maria Vieira Machadinho, com a categoria de Assistente 
Operacional (área de atividade — Auxiliar de Serviços Gerais).

26 de julho de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Tito dos 
Santos Coelho.

311580565 

 FREGUESIA DE VENDAS NOVAS

Aviso n.º 12018/2018

Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos 
Precários — Lista unitária de ordenação final

Nos termos e para os efeitos, conjugados, do n.º 1 do artigo 10.º da 
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro e do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por deliberação do 
Órgão Executivo, de 10 de agosto de 2018, foi homologada a lista unitária 
de ordenação final dos candidatos, referente ao procedimento concursal 
para constituição de relação jurídica de emprego público em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto pelo Aviso n.º OE201805/0285, publicado na Bolsa de Emprego 
Público, em 07 de maio de 2018, para recrutamento de dois postos de 
trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional, ao abrigo do 
Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários.

A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada em local visível 
e público, nas instalações da Junta de Freguesia e disponibilizada na 
sua página eletrónica.

Nos termos dos n.º 4 e 5 do citado artigo 36.º, conjugado com o n.º 3 
do artigo 30.º, da referida Portaria foram notificados os candidatos do 
ato de homologação da lista de ordenação final.

13 de agosto de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia de Vendas 
Novas, Paula Maria Sabino Guerreiro Rocharte Valentim.

311582809 

 SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS 
DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS

Aviso n.º 12019/2018
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 3 de agosto de 2018, faz -se público que foi designado, em 
comissão de serviço, por um período de três anos, renovável por iguais 
períodos, com efeitos à data da deliberação, para o cargo de Chefe de 
Divisão de Redes e Manutenção — Luís Manuel Braz da Costa Lopes, 
a que se refere o aviso de abertura publicado na Bolsa de Emprego Pú-
blico sob o código de oferta OE201703/0192, 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 do designado:
I — Identificação:
Nome: Luís Manuel Braz da Costa Lopes

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 12020/2018

Torna -se público que, por despacho do Presidente do Conselho de 
Administração destes Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
de Vila Franca de Xira, de 5 de julho de 2018, foi concedida licença sem 
remuneração por 90 dias, ao abrigo do disposto no n.º 1.º do artigo 280.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, ao trabalhador destes Serviços detentor 
da categoria de Assistente Operacional, Sérgio dos Reis de Brito Diogo, 
com inicio a 1 de agosto de 2018, inclusive.

2 de agosto de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, 
José António da Silva de Oliveira.

311577455 

Nacionalidade: Portuguesa
Data de Nascimento: 19 de abril de 1962

II — Habilitações literárias:

Bacharelato em Engenharia Civil — ISEL (1984)
Licenciatura em Engenharia Civil — ISEL (2004)

III — Experiência profissional:

1984 -1985:

Serviço Militar — Escola Prática de Infantaria no Quartel de Mafra, 
e Regimento de Infantaria de Queluz;

1986 -1987:

Professor do Ensino Secundário — Disciplina de Matemática.

1988 -1995:

Exerceu funções diversas como Diretor Técnico, Diretor de Obra, 
Diretor de Produção e Projetista em diversas empresas do ramo da 
construção civil;

1995 -2014:

Exerceu funções de Técnico e de Técnico Superior, na área de for-
mação de engenharia civil, nas unidades orgânicas dos Serviços Mu-
nicipalizados de Loures: Divisão de Exploração de Redes de Água, 
Divisão de Águas Residuais e Divisão de Abastecimento de Água, onde 
exercia a substituição do Chefe de Divisão em períodos de férias, faltas 
ou impedimentos.

Desde 8 de outubro de 2014:

Chefe de Divisão de Redes e Manutenção, em regime de substitui-
ção — Responsável pela coordenação e qualidade técnica das atividades 
da unidade orgânica.

IV — Formação profissional

Entre outros eventos promovidos pela APDA salienta -se o ENEG 
2015;

Formação diversa na área do regime jurídico de Empreitadas e Obras 
Públicas, do regime jurídico da Urbanização e Edificação, Conceção 
e Dimensionamento de Redes Públicas, Gestão de Projetos, Gestão de 
Redes Prediais de Águas e Esgotos, Contratação Pública, Liderança e 
Gestão de Equipas;

Diversas conferências, congressos e encontros técnicos promovidos 
por entidades de referência (APESB, APDA, AMEGA).

V — Outros:

Representante dos SIMAR na Comissão Especializada de Águas 
Residuais parte integrante da APDA;

Membro de Júris de Concursos Públicos no âmbito do CCP e Júris de 
procedimentos concursais de recrutamento de trabalhadores.

7 de agosto de 2018. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 
Ana Teresa Dinis.

311570926 

Cristina Maria dos Santos Henriques Geraldes, assistente operacional, 
auferindo a remuneração base de 290,00 € proporcional ao tempo de 
trabalho prestado 17,5 horas semanais e inicio de funções a 13 -06 -2018.

13 de junho de 2018. — O Presidente de Junta de Freguesia, Joaquim 
Manuel de Sousa e Silva.

311479137 


