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 MUNICÍPIO DA MEALHADA

Aviso (extrato) n.º 5264/2022

Sumário: Designação do chefe de setor de Espaços Verdes e Florestas.

Em cumprimento do disposto no n.º 10 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 
3.º grau, do Setor de Espaços Verdes e Florestas, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da 
República n.º 208, 2.ª série de 26 de outubro de 2020 (aviso n.º 17111/2020) e na Bolsa de Em-
prego Público, com o código de oferta n.º OE 202010/0915, 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 daquele Setor, para que sejam prosseguidas, de 
modo eficiente, as atribuições que lhe estão cometidas.

Ao procedimento concursal, candidatou -se a licenciada em Engenharia Florestal, Gabriela 
Alexandra Fernandes da Silva, 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 melhor se demonstra na proposta de designação do Júri 
do procedimento concursal.

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, Gabriela Alexandra Fernandes da Silva, 
no cargo de dirigente intermédio de 3.º grau do Setor de Espaços verdes e Floresta, 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 a partir da data do Despacho n.º 11 de 27 de abril de 2021.

Nota Curricular

1 — Dados pessoais

Gabriela Alexandra Fernandes da Silva, nascida a 28 de janeiro de 1980.

2 — Habilitações Literárias e Académicas

Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica em Recursos Agroflorestais e Ambien-
tais — Especialização em Análise de Informação Geográfica, na Escola Superior Agrária de Castelo 
Branco.

Licenciatura em Engenharia Florestal, na Escola Superior Agrária de Castelo Branco.
Competências técnico -profissionais adquiridas e conferidas por certificados de formação 

profissional e de frequência de ações de formação, seminários, workshops, jornadas, palestras, 
conferências e de cursos de formação profissional em incêndios rurais, sistemas de informação 
geográfica, segurança pessoal no combate aos incêndios florestais, vespa velutina, equipas de 
posto de comando (EPCO), manobrado de máquina agrícolas e florestais, atração de investimento 
e o papel do Município como dinamizador, plano emergência interno, planeamento estratégico e 
gestão por objetivos, gestão do Tempo, gestão de Recursos humanos, planos diretores municipais 
de 2.ª Geração e o planeamento da defesa da floresta contra incêndios, relacionamento interpes-
soal e resolução de conflitos, aplicação de Produtos fitofarmacêuticos, fogos controlados, gestão 
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florestal sustentável e certificação do minifúndio, formação complementar de engenheiros de OPF’s 
em gestão florestal sustentável, estágio prático de exploração florestal, entre outras.

3 — Experiência Profissional

Desempenhou funções de Técnica Superior na Associação de Produtores e Proprietários 
Florestais de Pedrógão Grande (APFLOR), entre 2005 e 2008.

Desempenhou funções de Técnica Superior no Gabinete Técnico Florestal da Câmara Muni-
cipal de Castanheira de Pera, de 1 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2016.

Em 01 de janeiro de 2017 iniciou funções como Técnica Superior, no Gabinete Técnico Flo-
restal da Câmara Municipal de Mealhada, para a qual veio em regime de mobilidade da Câmara 
Municipal de Castanheira de Pera. Em 18 de julho de 2017 e com o acordo do Município de Cas-
tanheira de Pera foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria de 
Técnica Superior.

Desde 1 de julho de 2017 desempenhou, em regime de substituição, funções de dirigente 
intermédio de 3.º grau, Chefe de Setor de Espaços Verdes e Floresta, na Câmara Municipal de 
Mealhada.

24 de fevereiro de 2022. — O Presidente da Câmara, António Jorge Fernandes Franco.
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