
PROPOSTA PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Reunião: 2018-12-12 | PRP_0147/2018

Epígrafe: Abertura de Procedimento Concursal para Chefe de Divisão de Assessoria,
Comunicação e Imagem

Considerando: 

A necessidade de rectificar a Proposta PRP_0134/2018 aprovada por unanimidade na
reunião ordinária do conselho de administração de 21/11/2018 conforme descrito na
Ata Nº AC_20/2018/. 

Que se encontra vago, em comissão de serviço, o lugar de Chefe de Divisão de
Assessoria, Comunicação e Imagem (DAC); 

A necessidade de se proceder ao provimento do lugar, tendo em vista o cumprimento
das atribuições que estão cometidas àquela Divisão através do Regulamento de
Organização dos SMAS; 

O Conselho de Administração delibera: 

1. Que se proceda ao desenvolvimento do procedimento concursal para: 
Um cargo de Direcção Intermédia de 2º grau – Chefe de Divisão de Assessoria,
Comunicação e imagem, (DAC), nos termos da Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro, com a
redacção dada pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro, por aplicação à Administração
Local pela Lei nº 49/2012, de 29 de agosto. 

2. Que a composição do júri a propor à Câmara Municipal de Almada para que esta
submeta à aprovação da Assembleia Municipal está de acordo com o exigido no n.º2 e
3 do artigo 13º da Lei n.º 49/2012 de 29 de Agosto, sendo que o presidente e os vogais
têm vindo a ocupar e ocupam cargos de direcção na administração local autárquica ou
exercem actividade na área de recursos humanos, oferecendo-nos pelo seu percurso
as garantias quanto ao seu mérito profissional, integridade e credibilidade pessoal. 

Presidente do Juri - Paula Maria Veloso Oliveira, Diretora do Departamento de
Informática (DI); 
1º Vogal Efetivo - Miguel Alexandre da Silva Vilhana Ribeiro, Diretor do Departamento
de Comunicação da CMA (CMA-DCOM); 
2º Vogal Efetivo - Paulo Jorge Nico Casimiro - Chefe de Divisão do Controlo da
Qualidade da Água (DCQ); 



1º Vogal Suplente - Rui Nuno Pereira Arroja - Chefe da Divisão de Projetos e Sistemas
de Informação (DPI); 
2º Vogal Suplente - Pedro Alexandre Silva Farinha Marçal - Técnico Superior da Divisão
de Pessoal (DPE). 

3. Apresentar à Câmara Municipal a lista constante do número anterior, solicitando-
lhe que, para efeitos do disposto no artigo 13º, 1 a 3, da Lei nº 49/2012, de 29 de
agosto, proponha à Assembleia Municipal a designação dos membros dos júris.

Seguimento

CMA

DPE


