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MUNICÍPIO DA MEALHADA
Aviso (extrato) n.º 5761/2022
Sumário: Designação do chefe da Unidade de Sistemas de Informação Geográfica.

Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na
sua atual redação, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a seguir
se publica o despacho de nomeação e respetiva nota curricular.
Foi aberto procedimento concursal para o preenchimento do cargo de Direção Intermédia de
4.º grau, designado por Unidade de Sistemas de informação Geográfica, cujo aviso de abertura foi
publicado no Diário da República n.º 151, 2.ª série de 5 de agosto de 2021 (Aviso n.º 14693/2021) e
na Bolsa de Emprego Público, com o código de oferta n.º OE202107/0648, nos termos do disposto
no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicada à Administração
Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por haver necessidade do seu preenchimento com vista
a assegurar a gestão, direção e coordenação da atividade daquela Unidade, a fim de prosseguir,
de modo eficiente, as atribuições que lhe estão cometidas.
Ao procedimento concursal, candidatou-se a licenciada em Engenharia Geográfica, Sandra
Maria Nunes Lopes, que possui competência técnica, aptidão, experiência profissional essencial,
formação e perfil, adequados ao exercício das funções correspondentes ao cargo de direção intermédia em questão, tal como consta da proposta de designação do Júri do procedimento concursal,
tal como melhor se demonstra na proposta de designação do Júri do procedimento concursal e
nota curricular.
Foi designada, no uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I,
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e nos termos do disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicada à Administração Local pela Lei
n.º 49/2012, de 29 de agosto, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por
iguais e sucessivos períodos de tempo, a Técnica Superior Sandra Maria Nunes Lopes, no cargo
de dirigente intermédio de 4.º grau, da Unidade de Sistemas de Informação Geográfica da Câmara
Municipal de Mealhada.
O provimento do cargo, nos termos do n.º 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na sua atual redação, aplicada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, produz
efeitos à data do Despacho n.º 29/2021, de 18 de novembro de 2021.
Nota Curricular

1 — Dados pessoais
Nome: Sandra Maria Nunes Lopes, nascida a 17 de setembro de 1977.
2 — Habilitações literárias e académicas
Pós-graduação em Informação (Geográfica) e Decisão, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).
Licenciatura em Engenharia Geográfica, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), na qual recebeu o Prémio Escolar 2001/2002 General Filipe Folque,
atribuído ao aluno com classificação final mais elevada na Licenciatura em Engenharia Geográfica.
Competências técnico-profissionais adquiridas e conferidas por certificados de formação profissional e de frequência de ações de formação, conferências, seminários, jornadas, workshops,
palestras e encontros profissionais nas seguintes áreas: Informação Geográfica, Sistemas de
Informação Geográfica (SIG), Cartografia, Cadastro, Planeamento, Ordenamento do Território,
Informática (Linguagens de Programação e Tratamento de Imagem), entre outras.
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3 — Experiência profissional
Estágio profissional, em contexto real de trabalho, na profissão de Engenheiro Geógrafo, na
área SIG, na Comissão de Coordenação da Região Centro (CCRC), de 16 de outubro de 2002 a
15 de outubro de 2003.
Desempenho de funções de Assessoria técnica na área SIG, na Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2006.
Estágio profissional, no âmbito do Programa de Estágios Profissionais da Administração
Local — PEPAL, em contexto real de trabalho, na área funcional de Topografia, no Município de
Cantanhede, de 2 de abril de 2007 a 1 de abril de 2008.
Estágio profissional, no âmbito do Programa de Estágios Profissionais da Administração
Local — PEPAL, em contexto real de trabalho, na profissão de Eng.º Geógrafo, área SIG, Município
de Mealhada, de 1 de setembro de 2008 a 31 de agosto de 2009.
Exercício de funções de Técnica Superior Eng.º Geógrafa, área SIG, no Município de Mealhada, em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Tempo Resolutivo Certo, de
15 de dezembro de 2009 a 14 de dezembro de 2012.
Exercício de funções de Técnica Superior Eng.º Geógrafa, área SIG, no Município de Mealhada, em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, desde
14 de outubro de 2013.
Exercício de funções de Coordenadora Local do Balcão Único do Prédio (BUPi) da Mealhada
desde 16 de abril de 2021.
4 — Outras atividades
Formadora SIG em cursos de formação ArcGIS de 2004 a 2006.
Desempenho de funções de Consultadoria na área SIG no Projeto de investigação “Custos e
Benefícios, à Escala Local, de uma Ocupação Dispersa” realizado pela Universidade de Aveiro e
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) entre maio e julho de 2008.
Exercício de diversas atividades de Consultadoria na área SIG de 2008 a 2018.
Formadora SIG em cursos de formação QGIS de 2012 a 2020.
3 de março de 2022. — O Presidente da Câmara, António Jorge Fernandes Franco.
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