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 MINISTÉRIO DO AMBIENTE 
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, I. P.

Aviso n.º 14215/2010

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho do mapa de pessoal da Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo, IP, da carreira geral de técnico supe-
rior, na modalidade de relação jurídica de emprego público, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. — Refª B.
Em conformidade com o disposto na alínea d), do n.º 3, do artigo 30.º, 

da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e para os efeitos previstos no 
n.º 1 do referido artigo, notificam -se os interessados de que se encontram 
afixados em local visível e público, na sede da Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo, I. P., sita na Rua da Alcárcova de Baixo, 6, 
7000 -841 Évora e na página electrónica (www.arhalentejo.pt), a relação 
admitidos e excluídos a que se refere o procedimento concursal aberto 
pelo aviso n.º 5212/2010 - Refª B, publicado no Diário da República 
n.º 50, de 12/03/2010.

Data: 05 de Julho de 2010. — Nome: João Jorge Sotero Freire, Cargo: 
O Presidente do Júri

203479018 

 Aviso n.º 14216/2010

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho do mapa de pessoal da Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo, IP, da carreira geral de técnico supe-
rior, na modalidade de relação jurídica de emprego público, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. — Refª C.
Em conformidade com o disposto na alínea d), do n.º 3, do artigo 30.º, 

da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e para os efeitos previstos no 
n.º 1 do referido artigo, notificam -se os interessados de que se encontram 
afixados em local visível e público, na sede da Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo, I. P., sita na Rua da Alcárcova de Baixo, 6, 
7000 -841 Évora e na página electrónica (www.arhalentejo.pt), a relação 
admitidos e excluídos a que se refere o procedimento concursal aberto 
pelo aviso n.º 5212/2010 - Refª C, publicado no Diário da República 
n.º 50, de 12/03/2010.

Data: 05 de Julho de 2010. — Nome: Marília de Jesus Patinha Mar-
ques Serol, Cargo: A Presidente do Júri

203479034 

 Aviso n.º 14217/2010

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho do mapa de pessoal da Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo, I. P., da carreira geral de técnico supe-
rior, na modalidade de relação jurídica de emprego público, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado — Ref.ª D.
Em conformidade com o disposto na alínea d), do n.º 3, do artigo 30.º, 

da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e para os efeitos previstos no 
n.º 1 do referido artigo, notificam -se os interessados de que se encontram 
afixados em local visível e público, na sede da Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo, I. P., sita na Rua da Alcárcova de Baixo, 6, 
7000 -841 Évora e na página electrónica (www.arhalentejo.pt), a relação 
admitidos e excluídos a que se refere o procedimento concursal aberto 
pelo aviso n.º 5212/2010 — Ref.ª D, publicado no Diário da República 
n.º 50, de 12/03/2010.

05 de Julho de 2010. — A Presidente do Júri, Maria de Fátima Ra-
malho Branquinho.

203479042 

 Aviso n.º 14218/2010

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho do mapa de pessoal da Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo, I. P., da carreira geral de técnico supe-
rior, na modalidade de relação jurídica de emprego público, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado — Ref.ª F.
Em conformidade com o disposto na alínea d), do n.º 3, do artigo 30.º, 

da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e para os efeitos previstos no 

n.º 1 do referido artigo, notificam -se os interessados de que se encontram 
afixados em local visível e público, na sede da Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo, I. P., sita na Rua da Alcárcova de Baixo, 6, 
7000 -841 Évora e na página electrónica (www.arhalentejo.pt), a relação 
admitidos e excluídos a que se refere o procedimento concursal aberto 
pelo aviso n.º 5212/2010 — Ref.ª F, publicado no Diário da República 
n.º 50, de 12/03/2010.

05 de Julho de 2010. — O Presidente do Júri, João Jorge Sotero Freire.
203479067 

 Aviso n.º 14219/2010

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho do mapa de pessoal da Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo, I. P., da carreira geral de técnico supe-
rior, na modalidade de relação jurídica de emprego público, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. — Ref.ª A.

Em conformidade com o disposto na alínea d), do n.º 3, do artigo 30.º, 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e para os efeitos previstos no 
n.º 1 do referido artigo, notificam -se os interessados de que se encontram 
afixados em local visível e público, na sede da Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo, I. P., sita na Rua da Alcárcova de Baixo, 6, 
7000 -841 Évora, e na página electrónica (www.arhalentejo.pt), a relação 
admitidos e excluídos a que se refere o procedimento concursal aberto 
pelo aviso n.º 5212/2010 — ref.ª A, publicado no Diário da República, 
n.º 50, de 12/03/2010.

5 de Julho de 2010. — A Presidente do Júri, Maria Isabel Tomás 
Pinheiro.

203479001 

 Aviso n.º 14220/2010

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto 
de trabalho do mapa de pessoal da Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo, I. P., da carreira geral de técnico supe-
rior, na modalidade de relação jurídica de emprego público, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. — Ref.ª E.

Em conformidade com o disposto na alínea d), do n.º 3, do artigo 30.º, 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e para os efeitos previstos no 
n.º 1 do referido artigo, notificam -se os interessados de que se encontram 
afixados em local visível e público, na sede da Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo, I. P., sita na Rua da Alcárcova de Baixo, 6, 
7000 -841 Évora e na página electrónica (www.arhalentejo.pt), a relação 
admitidos e excluídos a que se refere o procedimento concursal aberto 
pelo aviso n.º 5212/2010 — ref.ª E, publicado no Diário da República, 
n.º 50, de 12/03/2010.

5 de Julho de 2010. — O Presidente do Júri, João Jorge Sotero Freire.
203479059 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte

Aviso n.º 14221/2010

Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 5.º da Portaria n.º 1474/2007, 
de 16 de Novembro, é constituída a Comissão de Acompanhamento da 
Revisão do Plano Director Municipal de Mondim de Basto, que integra 
um representante das seguintes entidades e serviços:

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional — Norte;
Autoridade Nacional de Protecção Civil;
Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P.;
Administração de Região Hidrográfica, I. P.;
Direcção-Geral de Energia e Geologia;
Direcção Regional da Economia;
Turismo de Portugal, I. P.;
Direcção Regional de Agricultura e Pescas;
Autoridade Florestal Nacional — Direcção Regional de Florestas 

do Norte;
Instituto de Infra-Estruturas Rodoviárias, I. P.;
EP — Estradas de Portugal, IP;
Administração Regional de Saúde, I. P.;
Direcção Regional de Educação do Norte;
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Direcção Regional de Cultura do Norte;
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueo-

lógico, I. P.;
EDP — Produção, S. A.;
REN — Rede Eléctrica Nacional;
Assembleia Municipal de Mondim de Basto;
Câmara Municipal de Mondim de Basto;
Câmara Municipal de Amarante;
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto;
Câmara Municipal de Celorico de Basto;
Câmara Municipal de Ribeira de Pena;
Câmara Municipal de Vila Real.
8 de Julho de 2010. — O Presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional Norte, Carlos Cardoso Laje.
203474499 

 Direcção-Geral do Ordenamento do Território 
e Desenvolvimento Urbano

Aviso n.º 14222/2010
Por despacho do Director -Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano, de 31 de Maio de 2010, e de acordo com o 
previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de Fevereiro, conjugado com o n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2009, 
de 11 de Setembro, torna -se público que, na sequência de procedimento 
concursal comum com vista à ocupação de um posto de trabalho do mapa 
de pessoal desta Direcção -Geral, na carreira e categoria de técnico supe-
rior, aberto por Aviso n.º 23381/2009, publicado no Diário da República 
2.º série, n.º 252, de 31 de Dezembro, foi celebrado contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de Junho, 
com Maria Alcina Rodrigues da Mota, ficando posicionada na 4.ª posição 
remuneratória, nível remuneratório 23, da tabela remuneratória única 
aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de Dezembro.

9 de Julho de 2010. — A Subdirectora -Geral, Maria João Botelho.
203475632 

 Despacho n.º 11660/2010
Considerando que os cargos de direcção intermédia do 1.º grau são 

recrutados por procedimento concursal, nos termos do artigo 21.º da 
Lei n.º 2/2004, da redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
Agosto, de entre os trabalhadores licenciados dotados de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direcção, coordenação 
e controlo, que reúnam pelo menos quatro anos de experiência profis-
sional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício 
ou provimento seja exigível uma licenciatura;

Considerando que o procedimento concursal para provimento do 
cargo de Director de Serviços da Direcção de Serviços de Administração 
e Gestão do mapa da Direcção -Geral do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano, aberto pelo Aviso n.º 19211/2009, publicado 
no DR, 2.ª série, n.º 209, de 28 de Outubro, se encontra concluído, tendo 
sido cumpridas todas as formalidades legais inerentes;

Considerando que por proposta do júri do procedimento concursal 
a licenciada Marilyn Judite Etelvina Mascarenhas, foi nomeada para 
o cargo de Director de Serviços de Administração e Gestão, por ter o 
perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objectivos do serviço, 
conforme resultou da aplicação dos métodos de selecção e dos critérios 
de apreciação e ponderação fixados para o procedimento concursal, nos 
quais a candidata obteve elevada classificação, demonstrando grande 
competência técnica e boa aptidão profissional e pessoal para o cargo;

Considerando que a licenciada Marilyn Judite Etelvina Mascarenhas 
reúne todos os requisitos legais de provimento no cargo;

Nos termos do disposto nos números 8 a 10 do artigo 21.º do diploma 
acima citado, nomeio em comissão de serviço, pelo período de três anos, 
com início de funções a 1 de Julho do corrente ano, no cargo de Director 
de Serviços da Direcção de Serviços de Administração e Gestão, do mapa 
da Direcção -Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Urbano, a licenciada Marilyn Judite Etelvina Mascarenhas, Assessora 
Principal do mapa de pessoal da Direcção -Geral do Orçamento.

DGOTDU, 09 de Julho de 2010. — A Directora -Geral, em substitui-
ção, Maria João Botelho.

Síntese curricular
Marilyn Judite Etelvina Mascarenhas, licenciada em Economia pelo 

ISE e formação complementar diversa nas áreas financeira, gestão 

orçamental pública, recursos humanos, contratação pública, técnicas 
de negociação na contratação pública, Plano Oficial de Contabilidade 
Pública e projecto RIGORE.

1 — Carreira Profissional:
2009/2010 — Directora de Serviços de Administração e Gestão, em 

regime de substituição, na Direcção -Geral do Ordenamento do Território 
e Desenvolvimento Urbano;

2009 — Direcção -Geral do Orçamento — Assessoria da Direcção 
(coordenação do projecto de implementação do RIGORE na DGO;

2007/2008 — Subdirectora -Geral na Direcção -Geral das Artes (Mi-
nistério da Cultura);

2001/2007 — Direcção -Geral do Orçamento — Directora de Serviços, 
áreas financeira, patrimonial, recursos humanos e administração;

1999/2001 — Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Directora 
de Serviços Administrativos;

1993/1999 — Direcção -Geral do Tesouro — Chefe de Divisão de 
Gestão Financeira;

1989/1993 — IGAPHE (Instituto de Gestão e Alienação do Património 
Habitacional do Estado) — Chefe de Divisão de Gestão Financeira;

1984/1989 — ex -Fundo de Fomento da Habitação — Chefe de De-
partamento do Gabinete de Estudos Económicos;

1975/1984 — Fundo de Fomento da Habitação — técnica superior 
Economista;

2 — Participação em grupos de trabalho e júri de vários concursos 
públicos de prestação e aquisição de serviços e de recursos humanos.

203476312 

 MINISTÉRIO DO TRABALHO 
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Autoridade para as Condições de Trabalho

Despacho n.º 11661/2010
Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 35.º e 36.º do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, 
de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei 
n.º 6/96, de 31 de Janeiro, conjugado com o n.º 2 do artigo 9.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro 
e pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril, e com o n.º 4 do artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 326 -B/2007, de 28 de Setembro, delego nos Directores 
dos Centros Locais e Subdirectores das Unidades Locais da Autoridade 
para as Condições do Trabalho a seguir indicados, no âmbito das respec-
tivas unidades orgânicas, sem prejuízo do poder de avocação:

Director do Centro Local do Ave, Miguel Alexandre de Aguiar Ber-
bereia Costa;

Director do Centro Local do Nordeste Transmontano, Lília do Céu 
Pereira Condado;

Director do Centro Local do Grande Porto, Aurélio Paulino Pereira;
Directora do Centro Local de Entre Douro e Vouga, Vanda Lia de 

Oliveira Amado Caramelo;
Directora do Centro Local do Alto Minho, Susana Maria Rodrigues 

Duarte;
Director do Centro Local do Douro, Joaquim José Jorge da Silva;
Director do Centro Local do Baixo Vouga, Luís Carlos do Amaral 

Simões e Silva;
Directora do Centro Local da Beira Interior, Corina Barreiros Farias;
Directora do Centro Local do Mondego, Maria Amália de Carvalho 

Barreira Alves Correia;
Directora do Centro Local da Beira Alta, Adelaide Maria do Carmo 

Azevedo; Directora do Centro Local do Lis, Catarina do Anjo Ganhão 
Sardinha; Director do Centro Local da Lezíria e Médio Tejo, Teresa 
Paula Infante Carreira Manhoso Meneses Cardoso;

Director do Centro Local de Lisboa Oriental, José Ventura Bispo 
Lourenço;

Director do Centro Local de Lisboa Ocidental, Rui Manuel Ferreira 
Rodrigues Machado;

Director do Centro Local do Oeste, Vítor Manuel Araújo Bernardo;
Directora do Centro Local da Península de Setúbal, Helena Maria 

Paiva e Serra;
Directora do Centro Local do Alentejo Central, Paula Cristina Farinha 

Cartaxo;
Directora do Centro Local do Alto Alentejo, Maria Adelaide da Rosa 

Simeão Godinho Russo;




