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da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e adaptada à administração local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

30 de junho de 2014. — Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, 
Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo 
Serra Barreiros.

307927052 

 Aviso n.º 8437/2014
Torna -se público de que o Sr. Presidente da Câmara, por despacho 

exarado em 2014/06/12, autorizou o pedido de renovação da licença 
sem remuneração, pelo período de 130 dias, com efeitos a 24 de julho 
de 2014, solicitado pelo trabalhador Rui Miguel dos Santos Baião, com 
a categoria de Assistente Técnico (área sociocultural), nos termos do 
artigo 234.º do Regime, anexo à Lei n.º 59/2008, de 11/09.

30 de junho de 2014. — Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, 
Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo 
Serra Barreiros.

307927247 

 FREGUESIA DE CALHETA

Aviso n.º 8438/2014
Por despacho datado de 24 do corrente mês, do senhor Presidente 

da Junta de Freguesia da Calheta e em cumprimento da alínea b), do 
n.º 1, do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, assim 
como nos termos do disposto nos números 4, 5 e 6 do artigo 12.º da 
Lei n.º 12 -A/2008 acima referida, aplicável por remissão do n.º 2 do 
artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, ambas na sua atual 
redação, torna -se público que Jorge Fernandes Soares Azevedo con-

 SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUA 
E SANEAMENTO DOS MUNICÍPIOS DE OEIRAS E AMADORA

Aviso n.º 8439/2014

Publicitação da Lista de Ordenação
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

janeiro, na redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, torna -se público que a Lista Unitária de Ordenação Final 
das Candidatas Aprovadas relativa ao Procedimento Concursal Comum 
para Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo 
Indeterminado para Provimento de 1 Posto de Trabalho para a Carreira 
de Assistente Técnico, referente ao Aviso n.º 4321/2014, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 62 de 28 de março de 2014, se 
encontra afixada nas instalações dos Serviços Intermunicipalizados 
de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, sitos na 
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 19, Urb. Moinho das Antas, 2784 -541 Oei-
ras, e publicitada na sua página eletrónica (www.simas -oeiras -amadora.pt).

10 de julho de 2014. — O Diretor Delegado, Carlos Paiva.
307960416 

cluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 
15,20 valores, na sequência da celebração do contrato por tempo in-
determinado para o exercício de funções públicas, com esta Junta de 
Freguesia, com efeitos a 03 de fevereiro de 2014, para o desempenho 
de funções da carreira/categoria de Assistente Operacional, cuja ata de 
avaliação final relativa a este período experimental foi homologada em 
23 do corrente mês.

25 de junho de 2014. — O Presidente, António João Viegas de Sousa.
307940011 

PARTE J1

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública

Aviso (extrato) n.º 8440/2014
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004 

de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 
de dezembro, torna -se público que a CReSAP, entidade responsável 
pelo procedimento, vai proceder à reabertura, pelo prazo de dez dias 
úteis a contar da presente publicação, do procedimento concursal 
n.º 536_CRESAP_325_12/13 de recrutamento e seleção do cargo 
Diretor da Unidade de Grandes Contribuintes da Autoridade Tribu-
tária e Aduaneira.

A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa 
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará 
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.

11 -07 -2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.

207962588 

 MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Aviso (extrato) n.º 8441/2014

Procedimento concursal para dirigente intermédio 
de 1.º grau — Diretor de departamento

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, aplicável à administração local por força das disposições 
conjugadas do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
e da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, se torna público que, por meu 
despacho de 27 de maio de 2014, determinei a abertura de procedimento 
concursal para dirigente intermédio de 1.º grau — diretor do Departa-
mento Técnico.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção consta da oferta de 
emprego a publicitar na bolsa de emprego público — BEP no prazo 
máximo de cinco dias úteis a contar da data de publicação do presente 
aviso no Diário da República.

4 de julho de 2014. — O Presidente da Câmara, Dr. Gonçalo Fernando 
da Rocha de Jesus.

307940474 




