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exigências do cargo a prover, bem como os requisitos legais e especiais 
referidos no aviso de abertura do procedimento concursal.

O presente despacho produz efeitos a 23 de fevereiro de 2018.
Nota Relativa aos currículos académicos profissionais dos nomeados:
Chefe de Divisão de Obras Públicas:

Nome — Amélia Cristina Gonçalves Rodrigues;
Nacionalidade — Portuguesa;
Data de Nascimento — 06 de março de 1960;
Habilitações Académicas — Licenciatura em Engenharia Civil.

Experiência Profissional:

Em 1980, docente na Escola Preparatória de Chaves;
Em 1986, docente na Escola Secundária de Valpaços;
Em 1987, docente na Escola Secundária n.º 3 de Chaves;
De 1989, Técnica no Município de Chaves, em regime de Contrato 

de Trabalho a Termo Certo;
Em 2004, Chefe de Divisão de Empreitadas no Município de 

Chaves;
Em agosto de 2010, foi nomeada, em regime de substituição, para 

o cargo de Dirigente Intermédio de 3.º Grau da Unidade Flexível de 
Empreitadas, no Município de Chaves;

De janeiro de 2011 a janeiro de 2014, Dirigente Intermédio de 3.º Grau 
na Divisão de Obras Públicas, do Município de Chaves;

De janeiro de 2014 a janeiro de 2017, Dirigente Intermédio de 3.º Grau 
na Divisão de Obras Públicas, do Município de Chaves;

Desde abril de 2017, nomeada, em regime de substituição, Dirigente 
Intermédio de 2.º Grau de Obras Públicas, na Câmara Municipal de 
Chaves.

Chefe de Divisão de Projetos e Mobilidades:

Nome — Abel Teixeira Peixoto;
Nacionalidade — Portuguesa;
Data de nascimento — 23 de maio de 1974;
Habilitações Académicas — Licenciatura em Engenharia Civil.

Experiência Profissional:

De agosto de 1999 a junho de 2003, Gestor de Projetos no Gabinete 
de Engenharia e Arquitetura;

De fevereiro de 2002 a junho de 2003, Técnico Superior no 
Departamento de Gestão Urbanística, da Câmara Municipal de 
Valongo;

De julho de 2003 a setembro de 2010, Técnico Superior na Divisão 
de Ordenamento do Território e Planeamento Urbanístico, da Câmara 
Municipal de Chaves;

De setembro de 2010 a janeiro de 2012, Chefe de Divisão de Vias 
Municipais e Transportes, da Câmara Municipal de Chaves;

De fevereiro de 2012 a janeiro de 2015, Técnico Superior na Divisão 
de Ordenamento do Território e Planeamento Urbanístico, da Câmara 
Municipal de Chaves;

De janeiro de 2015 a abril de 2017, Técnico Superior no Gabinete de 
Projetos, da Câmara Municipal de Chaves;

Desde abril de 2017, Chefe de Divisão (em regime de substituição) 
de Projetos e Mobilidade, da Câmara Municipal de Chaves.

Chefe de Divisão de Salvaguarda do Centro Histórico:

Nome — António José Pereira Malheiro Rodrigues.
Data de Nascimento — 18 de maio de 1957.
Habilitações Académicas — Licenciatura em Arquitetura.

Experiência Profissional:

Em 1981, Gabinete de Apoio Técnico do Alto Tâmega;
Em 2002, Chefe de Divisão de Salvaguarda do Património Arquite-

tónico e Arqueológico;
Em 2011, nomeado, em regime de comissão de serviço, Chefe de 

Divisão de Gestão Urbanística e Territorial;
Em 2015, nomeado, em regime de substituição, Dirigente Intermédio 

de 3.º Grau de Salvaguarda do Centro Histórico;
De maio de 2015 a abril de 2017, Dirigente Intermédio de 3.º Grau de 

Salvaguarda do Centro Histórico, da Câmara Municipal de Chaves;
Desde abril de 2017, nomeado, em regime de substituição, Dirigente 

Intermédio de 2.º Grau de Salvaguarda do Centro Histórico, na Câmara 
Municipal de Chaves.

27 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Nuno Vaz.
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 MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

Aviso n.º 3465/2018

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 
da Vila de Condeixa -a -Nova/Condeixa -a -Velha — Alteração

Nuno Moita da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Condeixa-
-a -Nova, torna público que sob proposta da Câmara Municipal, aprovada 
em 06 de dezembro de 2017, a Assembleia Municipal de Condeixa -a-
-Nova, na sua sessão ordinária de 28 de dezembro de 2017, delibe-
rou, por unanimidade e nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, 
de 14 de agosto, aprovar a proposta de Alteração à Delimitação da 
Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano da Vila de Condeixa -a-
-Nova/Condeixa -a -Velha.

Mais informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 
14 de agosto, os elementos que acompanham a proposta de Alteração à 
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano da Vila de 
Condeixa -a -Nova/Condeixa -a -Velha poderão ser consultados na página 
eletrónica do Município, com o endereço (www.cm -condeixa.pt), bem 
como na Divisão de Planeamento Urbanístico deste Município, durante 
o horário normal de expediente, sita no edifício Polo II Rua Lopo Vaz 
n.º 29, 3150-144 Condeixa -a -Nova.

28 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Nuno 
Moita da Costa.
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 MUNICÍPIO DE FAFE

Aviso n.º 3466/2018
Para os devidos efeitos, se faz público que, nos termos do meu des-

pacho datado de 28 de fevereiro de 2018 e numa ótica de economia, 
eficácia e eficiência de recursos, foi determinada, com base nos arti-
gos 92.º, 93.º, 94.º e 97.º, todos da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovado em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20/06, a 
mobilidade do Assistente Técnico desta Autarquia — Pedro Ricardo 
Nogueira Bastos, para a categoria de Técnico Superior — Arquiteto, 
auferindo a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória, 
nível 11 da tabela remuneratória única, atualmente no valor pecuniário 
de (995,51€).

A mobilidade é pelo prazo de 18 meses, iniciando -se em 01 -03 -2018. 
(Isento de visto do Tribunal de Contas)

2018 -03 -01. — O Presidente, Raul Cunha, Dr.
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 Aviso n.º 3467/2018

Procedimentos concursais comuns para constituição de vínculo 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para a carreira de 
assistente operacional.

Classificação e Audiência dos interessados 
no âmbito do 1.º método de seleção

1 — Após a realização do primeiro método de seleção, (Prova de 
Conhecimentos) nos termos do disposto no artigo 32.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, e nos termos do 
n.º 1 do artigo 36.º, conjugado com os artigos 30.º e 31.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, e conjugado com o 
artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), Decreto-
-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, notificam -se os candidatos para a reali-
zação da audiência dos interessados, nos termos dos artigos 121.º e 122.º 
do CPA, no âmbito da exclusão ocorrida no decurso da aplicação do 
primeiro método de seleção (prova de conhecimentos), do procedimento 
concursal comum com vista ao recrutamento de trabalhadores, na carreira 
e categoria de Assistente Operacional, na modalidade de concurso de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado — Referência 
01/2017 Assistente Operacional — (Auxiliar de Serviços Gerais), con-
forme aviso de abertura n.º 3859/2017, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série n.º 72, de 11 de abril de 2017.

2 — As listas contendo os candidatos notificados da audiência dos 
interessados, bem como os resultados obtidos neste método de sele-
ção, encontram -se afixadas no placard do átrio do edifício dos Pa-


