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Nota relativa ao currículo académico e profissional

Curriculum Vitae
Dados Pessoais
Nome: Marco António Amorim Aguiar
Data de Nascimento 14 de setembro de 1965
Estado Civil — Casado
Cartão de cidadão n.º 06949167 4 ZY9, válido até 06 de maio de 

2019
N.º de Identificação fiscal: 179565184

Formação académica:
Bacharel em Engenharia Civil pelo Instituto Superior de Engenharia 

do Porto de 1984 -1988.
Licenciado em Engenharia Civil pela Universidade Fernando Pessoa 

em 2003.
Licenciado em higiene e segurança no trabalho (nível 6) pelo Instituto 

Superior de Línguas e Administração em 20 de janeiro de 2006.

Formação profissional
Curso 1/91 — 3.ª série Sismos -Análise Estática Método de Raileigh do 

SETN em maio de 1991; Curso 3/91 2.ª série Gás Natural do SETN/APGC 
em maio de 1991; Curso projetistas de redes de gás natural SETN/APGC 
em março 1992, Curso de características do comportamento térmico em 
edifícios do SETN em 1992, Curso de estacas e fundações especiais do 
SETN em abril de 2001; Em 26 e 28 de setembro de 2005, Curso de 
“controlo de perdas de água em sistemas de adução e distribuição” do 
LNEC, Em 9 de junho 2006 frequentou o curso “novo regime de avaliação 
e desempenho” de 12h da ATAM; Em 1 de julho de 2016 frequentou a 
ação de formação “introdução aos planos de segurança da água” (7 horas) 
pela ACQUAWISE, Em 18 de agosto de 2006 frequentou com aprovei-
tamento o curso de Ética e Deontologia Profissional da Ordem dos enge-
nheiros; De dezembro de 2009 a dezembro de 2010 concluiu o Curso de 
Estudos e Formação para Altos Dirigentes da Administração Local com 
um plano curricular que inclui: Organização e Atividade Administrativa, 
Desenvolvimento Local, Internacionalização e Assuntos Comunitários, 
Gestão de Recursos Humanos, Materiais e Orçamentais, Gestão de Pes-
soas e Liderança, Qualidade, Inovação e Modernização e Informação, 
Conhecimento e Recursos Tecnológicos; Coordenador do Projeto co-
laborativo do Plano de Segurança da água desde 2017 e em desenvol-
vimento nos SMAS de Leiria promovido pela empresa ACQUAWISE.

Participou nos Seguintes Fóruns ou Seminários
Seminário de instalações de gás natural em edifícios SETN/APGC em 

novembro de 1991, Participou na conferência nacional da água em Oeiras 
em 17, 18 e 19 de outubro de 2006, V fórum de partilha de experiencias e 
divulgação de boas práticas em 19 de maio de 2017 da AQUASIS.

Percurso Profissional:
Ingressou em abril de 1989 na Câmara Municipal de Pombal onde 

esteve no gabinete de recuperação a edifícios degradados até agosto de 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL
 DE PONTA DELGADA

Aviso n.º 7831/2018
Para os devidos efeitos torna -se público que por deliberação do Con-

selho de Administração, de 29 de março de 2018, ao abrigo da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 92.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 93.º, ambos da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada a mobilidade interna inter-
carreira do Assistente Operacional (Leitor Cobrador de Consumos), 
Jorge Miguel Fernandes Correia, na carreira de Fiscal de Leituras e 
Cobranças, ficando posicionado na 6.ª Posição Remuneratória e Nível 
Remuneratório 6 da Tabela Única, correspondente a 738,05€, com efeitos 
a partir de 01/04/2018, pelo período de 18 meses.

25 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, 
José Manuel Cabral Dias Bolieiro.

311379823 

 Aviso n.º 7832/2018
Para os devidos efeitos torna -se público que o Conselho de Adminis-

tração destes Serviços Municipalizados na sua reunião de 15 de fevereiro 
de 2018, deliberou por unanimidade conceder a Maria Goretti Cabral 
Sebastião Soares Joaquim, Assistente Técnica, licença sem remuneração 
por 7 meses, ao abrigo do n.º 1 do artigo 280.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
com efeitos a partir de 02 de maio de 2018.

25 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, 
José Manuel Cabral Dias Bolieiro.

311379718 

1989, em dezembro de 1989 ingressou nos Serviços Municipalizados 
de Leiria percorrendo a carreira de engenheiro técnico até à carreira de 
engenheiro especialista principal, sendo requalificado em 4 de junho de 
2006 na carreira de técnico superior principal. Em 15/9/2009 foi nomeado 
chefe de divisão de exploração e conservação com efeitos a partir de 1 de 
setembro de 2009, estando nessa categoria até à presente data.

Exercício da Profissão na Área da Atividade Liberal
Individualmente é autor de inúmeros projetos de betão armado, redes 

prediais de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais 
domésticas, redes de gás natural, comportamento térmico e arquitetura, 
referentes a imóveis de habitação e serviços de múltiplos pisos e variada 
complexidade técnica. Fez ainda o acompanhamento técnico de inúmeras 
obras nas especialidades acima mencionadas.

11 de maio de 2018. — O Diretor -Delegado de Administração, em 
regime de substituição, Leandro Miguel Gomes dos Santos.

311343664 

PARTE J1

 DEFESA NACIONAL

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional

Aviso n.º 7833/2018
Nos termos do disposto n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 

de janeiro, na sua redação atual, torna -se público que por Despacho de 
04 de janeiro de 2017 do Diretor -geral de Recursos da Defesa Nacional, 
foi autorizada a abertura de procedimento concursal de recrutamento 
e seleção para o cargo de Chefe Divisão de Infraestruturas (cargo de 
Direção Intermédia de 2.º Grau), da Direção de Serviços de Infraestru-
turas e Património, da Direção -Geral de Recursos da Defesa Nacional 

(DGRDN), pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte da publi-
cação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), cujas atri-
buições se encontram previstas no artigo 6.º da Portaria n.º 283/2015, de 
15 de setembro, conjugado com o ponto 1.1 do Despacho n.º 10969/2015, 
de 2 de outubro.

A indicação dos requisitos legais de provimento, do perfil pretendido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção, serão publicitados na 
BEP, conforme disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na sua redação atual, a ocorrer 3 dias úteis após a 
publicação do presente aviso no Diário da República.

22 de maio de 2018. — O Diretor -Geral de Recursos da Defesa 
Nacional, Alberto António Rodrigues Coelho.

311383192 
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