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para exercer funções correspondentes à categoria da carreira não revista 
de Especialista de Informática de Grau 1, nível 2, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas, nos termos e ao abrigo do disposto nos 
artigos 92.º, n.os 1 e 2, alínea b), 93.º, n.º 3, 94.º, n.º 1, 97.º, n.º 1, e 153.º, 
n.º 3, todos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), apro-
vada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e artigo 38.º, n.º 3, da 
Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, aplicável ex vi do artigo 18.º da Lei 
n.º 7 -A/2016, de 30 de março (Lei do Orçamento de Estado para 2016).

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.

18 de fevereiro de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312091018 

 Aviso n.º 4563/2019

Celebração de contrato de trabalho em funções públicas na 
sequência de Procedimento Concursal de Regularização no 
Âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos 
Vínculos Precários (PREVPAP).
Na qualidade de vereador com competência delegada nos domínios dos 

Recursos Humanos, conferida pela Senhora Presidente da Câmara através 
do Despacho n.º 198/2017/GAP, de 20 de outubro, torna -se público que, 
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, e com referência à alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) e artigo 11.º da Lei 
n.º 112/2017, de 29 de dezembro (PREVPAP), na sequência de procedimento 
concursal de regularização para ocupação de um posto de trabalho de técnico 
superior (Comunicação Social/Marketing) da carreira geral de técnico supe-
rior, aberto por aviso n.º 111/2018, publicado na Bolsa de Emprego Público, 
em 31/10/2018 com o código de oferta n.º OE201810/0995, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas com João Eduardo Caetano de 
Oliveira com início a 1 de fevereiro de 2019, e para o desempenho de funções 
correspondentes à categoria de Técnico Superior (Comunicação Social/Ma-
rketing) da carreira geral de Técnico Superior, na 2.ª posição remuneratória 
e nível 15 da tabela remuneratória única (€1201,48).

O Vereador com competência delegada pelo Despacho n.º 198/2017/
GAP, de 20 de outubro.

18 de fevereiro de 2019. — O Vereador, Manuel Pisco Lopes.
312091131 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso n.º 4564/2019
Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, torna pú-

blico que, ao abrigo do n.º 2 do ponto XXI da deliberação da Câmara 
Municipal de Sintra tomada em 30 de outubro de 2017 sobre a Proposta 
n.º 824 -P/2017, de 25 de outubro de 2017, é submetido a consulta pú-
blica, o Projeto de Revisão do Regulamento do “Mercado Brocante” 
e do Artesanato de Sintra, nos termos do artigo 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015 de 
7 de janeiro, durante o prazo de 30 dias a contar da data da publicação 
do presente Aviso em 2.ª série do Diário da República, estando o texto 
disponível mediante afixação do Edital n.º 95/2019 nos locais de estilo 
e no sítio eletrónico oficial do município em www.cm -sintra.pt.

Qualquer interessado pode apresentar, durante o período de consulta 
pública, por escrito, sugestões sobre quaisquer questões que possam ser 
consideradas relevantes no âmbito do presente procedimento, conforme 
disposto no n.º 2 do citado artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, endereçadas ao Presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, entregues no Gabinete de Apoio ao Munícipe, lg. Dr. Virgílio 
Horta, 2710 Sintra, através do fax 219238551, ou ainda através do 
e -mail dju@cm -sintra.pt.

Em todas as comunicações deve ser indicado o procedimento a que 
mesma se reporta, sob pena de rejeição liminar.

15 de fevereiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Basílio Horta.
312082351 

 Aviso n.º 4565/2019
Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, a seguir se publica o despacho de designação, em regime 
de comissão de serviço, de Marta Teixeira Castelo Branco, no cargo de 
Direção Intermédia de 2.º Grau, Coordenador do Gabinete de Relações 

Internacionais, Públicas e Protocolo, com produção de efeitos a 15 de 
fevereiro de 2019, pelo período de três anos, e respetiva nota curricular:

«No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em 
conformidade com o disposto no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, e considerando que:

O procedimento concursal tendente ao provimento, em regime de 
comissão de serviço, do cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, Co-
ordenador do Gabinete de Relações Internacionais, Públicas e Proto-
colo, do mapa de pessoal desta Câmara Municipal, foi aberto por aviso 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 76, de 18 de abril de 
2018; no jornal “Diário de Notícias”, de 19 de abril de 2018; na Bolsa de 
Emprego Público (Código n.º OE201804/0603), de 20 de abril de 2018;

Analisadas as candidaturas admitidas no presente procedimento, cons-
tatou o júri nomeado para o efeito que a candidata Marta Teixeira Castelo 
Branco reúne todos os requisitos legais para provimento do cargo de 
direção intermédia de 2.º grau — Coordenador do Gabinete de Relações 
Internacionais, Públicas e Protocolo, sendo a candidata que melhor cor-
responde ao perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objetivos da 
referida Unidade Orgânica, e tudo nos exatos termos e com a fundamenta-
ção melhor explicitada na proposta de designação, formulada pelo júri do 
presente procedimento, em anexo, em cumprimento do n.º 6 do artigo 21.
º da referida Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que faz parte integrante do 
presente procedimento e que homologuei à data de 08/02/2019, tratando -se 
de candidatura que preenche, assim, as condições para ocupar o cargo, 
conforme se constata pela nota curricular em anexo;

Designo, em regime de comissão de serviço, pelo período de 
três anos, ao abrigo do disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pelo artigo 7.º da Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à Administração Local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, Marta Teixeira Castelo Branco, 
candidata admitida no âmbito do procedimento suprarreferido, e com 
fundamento na apreciação final constante na proposta anexa.

O cargo para que a candidata é designada encontra -se previsto na 
Estrutura Nuclear e Flexível da Câmara Municipal de Sintra, publi-
citada no Diário da República, 2.ª série, n.º 220, de 15 de novembro 
de 2017, e alterada, conforme Despacho, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 238, de 11 de dezembro de 2018, e não se 
encontra provido em comissão de serviço.

O presente Despacho produz efeitos a 15 de fevereiro de 2019.
Publicite -se a nível geral, interno.
Remete -se à próxima Reunião de Câmara, para conhecimento.
Município de Sintra, 18 de fevereiro de 2019. — O Presidente da 

Câmara, Dr. Basílio Horta.

ANEXO

Nota Curricular
Nome — Marta Teixeira Castelo Branco.
Data de nascimento — 19 de agosto de 1977.
Habilitações — Licenciatura em Ciência Política e Relações In-

ternacionais — Universidade Nova de Lisboa — 2002, com média 
final de 14 valores.

Categoria — Técnico Superior (área funcional de Relações Inter-
nacionais) do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Sintra.

Experiência profissional específica: exercício efetivo de funções 
dirigentes em cargos da Administração Pública e/ou no exercício de 
funções técnicas na área de atividade em que se insere o cargo posto 
a concurso, nos seguintes termos:

De setembro de 2005 a outubro de 2013 — Exercício de funções 
técnicas — Gabinete de Apoio à Presidência — Câmara Municipal 
de Sintra

De novembro de 2013 até março de 2014 — Exercício de fun-
ções Técnicas — Gabinete de Relações Internacionais e Assuntos 
Comunitários — Câmara Municipal de Sintra

De março de 2014 até novembro de 2017 — Exercício de funções téc-
nicas — Gabinete de Apoio à Presidência — Câmara Municipal de Sintra

Desde novembro de 2017 — Coordenadora do Gabinete de Re-
lações Internacionais, Públicas e Protocolo, em regime de substitui-
ção — Câmara Municipal de Sintra

Formação Profissional mais relevante:
Ação “Gestão, Organização e Funcionamento das Autarquias 

Locais — IEFP
Conferência da Aliança das Paisagens Culturais, Património Mundial
Ação “Conceção e Gestão de Projetos”


