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Experiência profissional:

Despacho n.º 10062/2015

No Município do Seixal:
Técnico Superior, desde 02/09/2002, com o seguinte tempo de serviço:
Função Pública/Carreira/Categoria: 8 anos 6 meses e 2 dias
No Município de Setúbal:
Chefe da Divisão de Habitação, em regime de substituição, em
01/03/2011;
Chefe da Divisão de Habitação, em comissão de serviço, desde
23/08/2012.
Formação Profissional:
O candidato ao longo do seu percurso funcional frequentou inúmeras
ações de formação na área.
2015/08/12. — A Vereadora, com competência delegada pelo Despacho n.º 135/2013/GAP, de 22 de outubro, Carla Guerreiro.
308906107
Despacho n.º 10061/2015

Nomeação em regime de substituição
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da Presidente da Câmara, de 10/08/2015, a licenciada em Engenharia Civil,
Lénia Maria Fernandes Mouro Guerreiro, integrada na categoria e carreira geral de Técnico Superior (área de Engenharia Civil), do mapa de
pessoal próprio do Município de Setúbal, foi nomeada, em regime de
substituição, verificando-se todos os requisitos legais exigidos, para
exercer o cargo de Diretor do Departamento de Obras Municipais (cargo
de direção intermédia de 1.º grau), nos termos do disposto no artigo 27.º,
n.º 2, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, aplicável por expressa remissão
do artigo 19.º da Lei n.º 49/2012, de 22 de agosto.
A nomeada possui o perfil, a experiência e os conhecimentos adequados ao desenvolvimento das competências e à prossecução dos
objetivos do serviço e é dotada da necessária competência e aptidão
para o exercício do cargo conforme resulta da nota curricular que se
publica em anexo.
Esta nomeação produz efeitos a partir de 1 de julho de 2015 para a
qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço. Isento de Visto
do Tribunal de Contas.
Nota Curricular

Nomeação em regime de substituição
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da Presidente da Câmara, de 10/08/2015, o licenciado em Engenharia Civil, José
Carlos Garcia Costa Amaro, integrado na categoria de Técnico Superior
da carreira geral de Técnico Superior (área de Engenharia Civil), do mapa
de pessoal próprio do Município de Setúbal, foi nomeado, pelo período
de noventa dias, prorrogável caso esteja a decorrer o correspondente
procedimento concursal, em regime de substituição, verificando-se todos
os requisitos legais exigidos, para exercer o cargo de Chefe da Divisão
de Projetos, Concursos e Empreitadas do Departamento Municipal de
Obras Municipais (cargo de direção intermédia de 2.º grau), nos termos
das disposições conjugadas dos artigos 4.º, n.º 1, alínea c), 12.º, 19.º,
n.º 1, alínea b), e 23.º todos da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e 27.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação da Lei n.º 64/2011, de
22 de dezembro.
O nomeado possui o perfil, a experiência e os conhecimentos adequados ao desenvolvimento das competências e à prossecução dos
objetivos do serviço e é dotado da necessária competência e aptidão
para o exercício do cargo conforme resulta da nota curricular que se
publica em anexo.
Esta nomeação produz efeitos desde 1 de julho de 2015 para a qual
foi reconhecida a urgente conveniência de serviço. Isento de Visto do
Tribunal de Contas.
Nota Curricular
Dados Biográficos:

Dados Biográficos:
Nome: Lénia Maria Fernandes Mouro Guerreiro
Habilitações Académicas: Licenciatura em Engenharia Civil.
Experiência profissional:
No Município de Setúbal:
Técnico Superior de 2.ª classe (Engenheiro Civil) (estagiário), em
02/11/2001;
Técnico Superior de 2.ª classe (Engenheiro Civil), em 14/12/2001;
Técnico Superior de 1.ª classe (Engenheiro Civil), em 02/11/2004;
Chefe da Divisão de Projetos, Concursos e Empreitadas, em regime
de substituição, em 01/10/2009;
Diretora do Departamento de Obras Municipais, em regime de substituição, de 19/01/2010 a 01/07/2012;
Diretora do Departamento de Obras Municipais, em comissão de
serviço, desde 02/07/2012;
Formação Profissional:
A candidata ao longo do seu percurso funcional frequentou inúmeras
ações de formação na área.
2015/08/12. — A Vereadora com competência delegada pelo Despacho n.º 135/2013/GAP, de 22 de outubro, Carla Guerreiro.
308906083

Nome: José Carlos Garcia Costa Amaro
Habilitações Académicas: Licenciatura em Engenharia Civil.
Experiência profissional:
No Município de Setúbal:
Provido na categoria de Fiscal Municipal de 1.ª classe em 01/02/2003
na sequência de concurso interno geral de acesso, sendo que anteriormente exerceu funções na Câmara Municipal de Lisboa (organismo
de origem).
Engenheiro Civil de 2.ª classe, nomeação em comissão de serviço
extraordinária mediante o procedimento de reclassificação profissional,
em 10 de maio de 2003;
Chefe da Divisão de Projetos, Concursos e Empreitadas, em regime
de substituição, de 19/01/2010 a 01/07/2012;
Chefe da Divisão de Projetos, Concursos e Empreitadas, em comissão
de serviço, de 02/07/2012 a 30/06/2015;
Chefe da Divisão de Projetos, Concursos e Empreitadas, em regime
de substituição, desde 01/07/2015;

MUNICÍPIO DA TROFA
Aviso n.º 10141/2015

O candidato ao longo do seu percurso funcional frequentou inúmeras
ações de formação na área.

Sérgio Humberto Pereira da Silva, Presidente da Câmara Municipal
da Trofa:
Torna público, na sequência da deliberação da Câmara Municipal
de 21 de julho de 2015 e em cumprimento do disposto no artigo 101.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 136/14, de 9 de setembro, que se encontra em fase de apreciação pública, pelo período de 30 dias, a contar da data da publicação do presente
aviso na 2.ª série do Diário da República, o projeto relativo à Alteração
ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação.
O projeto em apreço encontra-se disponível para consulta no sítio da
Câmara Municipal em www.mun-trofa.pt.
As observações e eventuais sugestões dos interessados deverão ser
apresentadas por escrito no balcão de atendimento da Câmara Municipal
da Trofa e dirigidas ao presidente da Câmara Municipal da Trofa.

2015/08/12. — A Vereadora, com competência delegada pelo Despacho n.º 135/2013/GAP, de 22 de outubro, Carla Guerreiro.
308906123

14 de agosto de 2015. — O Presidente, Sérgio Humberto Pereira
da Silva.
308875271

Formação Profissional:

