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 FREGUESIA DE VIMEIRO

Aviso n.º 3228/2018
Para os devidos efeitos, torna -se público que, através do meu des-

pacho de 19/12/2017, foi concedida à Assistente Técnica, Ilda Maria 
Crispim Martins, licença sem remuneração no período compreendido 
entre 01 de março de 2018 a 28 de fevereiro de 2023, ao abrigo e 
nos termos do disposto nos artigos 280.º e 281.º, da Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.

26 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Junta da Freguesia de 
Vimeiro, Rui Miguel Martins dos Santos.

311161754 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ALCOBAÇA

Aviso n.º 3229/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, reunidas as condições 
previstas, no artigo 99.º do anexo à lei n.º 35/2014 de 20 de junho, de 
acordo com a deliberação do Conselho de Administração em reunião 
de 23 de janeiro de 2018, foi consolidada definitivamente a mobilidade 
a Fernando Jorge dos Reis Cardoso, como assistente técnico, no mapa 
de pessoal dos Serviços Municipalizados de Alcobaça.

22 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. Paulo Jorge Marques Inácio.

311158222 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA 
E SANEAMENTO DE ALMADA

Aviso n.º 3230/2018

Consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria 
de assistente técnico — César Augusto Santos da Fonseca Branco

Para os devidos efeitos e nos termos do artigo 99.º da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que por Despacho de 
15 de novembro de 2017, do Senhor Vereador Administrador Exe-
cutivo, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade do 
Assistente Técnico, César Augusto Santos da Fonseca Branco, para 
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com efeitos à data de 
04 de dezembro de 2017.

Publique -se.

15 de fevereiro de 2018. — O Vereador Administrador Executivo, 
Miguel Salvado.

311158563 

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

Aviso n.º 3231/2018
Notifica -se Carlota João Caetano Azambujo Silva, em cumprimento 

do disposto no n.º 2 do artigo 214.º da LTFP — Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, de 
que em 9 de janeiro de 2018 se deu início ao processo disciplinar que 
lhe foi instaurado por meu despacho de 22 de dezembro de 2017, com 
base em participação por faltas injustificadas.

Mais se notifica de que foi elaborada acusação concedendo -se -lhe um 
prazo de 30 dias, após a data de publicação deste aviso para, querendo, 
apresentar a sua defesa por escrito, arrolar testemunhas ou requerer outras 
diligências de prova, podendo nesse prazo, por si ou por advogados, 
consultar o processo nas horas normais de expediente.

Mais se adverte de que a falta de resposta dentro desse prazo vale como 
efetiva audiência do arguido para todos os efeitos legais, de acordo com 
o disposto no n.º 7 do artigo 216 do citado Estatuto Disciplinar

16 de fevereiro de 2018. — O Vogal do Conselho de Administração, 
António Pombinho.

311158311 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA 
E SANEAMENTO DE SINTRA

Aviso n.º 3232/2018

Processo Disciplinar — Notificação da pena de demissão
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 222.º, da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas), fica 
por este meio notificado Pedro Miguel Correia da Silva, com a ca-
tegoria de Assistente Operacional — Ferramenteiro, cujo paradeiro é 
desconhecido e com última morada conhecida na Rua São João, n.º 14, 
2725 -146 Algueirão, Mem -Martins, que, na sequência do Processo 
Disciplinar n.º 06/2017 e por deliberação do Conselho de Administra-
ção destes SMAS de 16 de janeiro de 2018, foi -lhe aplicada a pena de 
demissão de acordo com o previsto no artigo 297.º, n.os 1, 2 e 3, alínea g) 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

A pena de demissão produz efeitos no dia seguinte à data da publi-
cação deste aviso.

Mais se informa que, nos termos do n.º 2 do artigo 225.º do LGTFP, 
em conjugação com o artigo 33.º, n.º 1, alínea xx), do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, poderá interpor recurso hierárquico para a Câmara Municipal de 
Sintra no prazo de 15 dias a contar da data da publicação deste aviso 
no Diário da República.

26 de fevereiro de 2018. — A Vogal do Conselho de Administração, 
Maria Piedade Mendes.

311161219 

PARTE J1

 TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA 
SOCIAL E ECONOMIA

Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.

Aviso n.º 3233/2018
1 — Nos termos do n.º 2 do 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 dezem-
bro, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, de 3 de 
setembro, faz -se público que, por deliberação do Conselho Diretivo 
do IEFP, I. P., de 16 de janeiro de 2018, se encontra aberto, pelo prazo 

de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), o procedimento concursal de recrutamento e seleção 
para provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor 
de Centro do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora da 
Delegação Regional do Alentejo do IEFP, I. P.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do conteúdo 
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de 
seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt, no prazo de 10 dias 
úteis a contar da publicação do presente aviso.

2018 -02 -26. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, 
Ana Paula Gonçalves Antunes.

311161576 


