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Aviso (extrato) n.º 13632/2022

Sumário: Nomeação em regime de substituição de cargos dirigentes intermédios de 3.º e 4.º graus.

Nomeação em regime de substituição de cargos dirigentes intermédios de 3.º e 4.º graus

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos datados de 30 de maio 
de 2022 e no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 27.º do 
Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho na sua redação atual, conjugada com a alínea a) do n.º 2 
do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual, nomeei, em 
regime de substituição nos cargos de dirigentes intermédios, abaixo mencionados, e nos termos 
conjugados da alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto na sua atual 
redação e no n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 25 de janeiro na sua atual redação, adaptada 
à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, que aprova o 
estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local 
do estado, as seguintes trabalhadoras:

Eliana Isabel Silva Barroqueiro, no cargo de dirigente intermédio de 4.º grau da Unidade Orgâ-
nica Flexível — Serviço de Educação;

Ana Daniela Homem da Silva Leite, no cargo de dirigente intermédio de 3.º grau da Unidade 
Orgânica Flexível — Unidade de Gestão Financeira, Patrimonial e Aprovisionamento;

Maria Eduarda Costa Quaresma Figueiredo, no cargo de dirigente intermédio de 3.º grau 
da Unidade Orgânica Flexível — Unidade de planeamento, Ordenamento, Gestão Urbanística e 
Fiscalização.

As presentes nomeações produzem efeitos a partir de 01 de junho de 2022 e terão a duração 
de 90 (noventa) dias, podendo as mesmas ser prorrogadas em conformidade com o disposto no 
n.º 3 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 25 de janeiro na sua atual redação, até à conclusão dos 
procedimentos concursais respetivos.

22 de junho de 2022. — O Presidente da Câmara, Joaquim Manuel dos Santos Baptista.
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