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 MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Aviso n.º 18962/2020

Sumário: Designação do Eng.º Pedro Miguel Curinha Samarra para o cargo de direção inter-
média de 2.º grau — chefe da Divisão de Obras, Serviços Urbanos e Gestão Territo-
rial (DOSUGT).

Designação para o cargo de direção intermédia de 2.º grau — chefe da Divisão de Obras,
Serviços Urbanos e Gestão Territorial (DOSUGT)

Considerando que:

Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis 
n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, n.º 3 -B/2011, de 28 de abril, e 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, na sua atual redação, os titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados, por 
procedimento concursal, de entre trabalhadores licenciados dotados de competência técnica e 
aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo que reúnam quatro anos 
de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou 
provimento seja exigível uma licenciatura;

Previamente à abertura do procedimento concursal para o Cargo de Direção Intermédia de 
2.º Grau — Chefe da Divisão de Obras, Serviços Urbanos e Gestão Territorial (DOSUGT), foi tido 
em consideração o necessário cabimento orçamental;

Foram cumpridas todas as formalidades legais inerentes ao procedimento concursal tendente 
ao provimento do Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau — Chefe da Divisão de Obras, Serviços 
Urbanos e Gestão Territorial (DOSUGT), o qual foi publicitado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 151, de 05 de agosto de 2020, sob a forma de aviso (extrato) n.º 11331/2020, na Bolsa de 
Emprego Público, sob o código de oferta OE202008/0075 e no Jornal “Público” de 06 de julho de 
2020 e ainda na página eletrónica do Município, em conformidade com o estabelecido nos n.os 1 e 
2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação;

De acordo com a proposta de designação elaborada pelo Júri do procedimento concursal, 
constante da ata da reunião de 13 de outubro de 2020, após a aplicação dos métodos de seleção, 
concluiu -se que o candidato, Eng.º Pedro Miguel Curinha Samarra, licenciado em Engenharia Civil, 
reúne as condições e requisitos legalmente previstos e corresponde ao perfil pretendido para o exer-
cício do Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau — Chefe da Divisão de Obras, Serviços Urbanos 
e Gestão Territorial (DOSUGT);

De acordo com o n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 
que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, o Júri propõe, a designação 
do candidato Eng.º Pedro Miguel Curinha Samarra, para prosseguir as atribuições e objetivos da 
Divisão de Obras, Serviços Urbanos e Gestão Territorial (DOSUGT), constantes da estrutura fle-
xível do Município de Almodôvar, dado que o mesmo reúne os requisitos legais de provimento e o 
perfil pretendido, conjugado com os princípios de atuação do pessoal dirigente a que se reportam 
os diplomas referidos, tendo em conta que:

Revelou aptidão para o exercício de funções de direção e experiência profissional na coorde-
nação e motivação de equipas de trabalho na área de atuação em causa;

Revelou na entrevista pública as qualidades adequadas ao desempenho do lugar, capacidade 
de comunicação, de conhecimento e experiência na área de atuação, autoconfiança e motivação 
para o desempenho do cargo;

Revelou boas capacidades de organização e gestão no âmbito do cargo a desempenhar;
Detém comprovada formação e experiência profissional para o exercício de funções de coorde-

nação na área de atuação da Divisão de Obras, Serviços Urbanos e Gestão Territorial (DOSUGT), 
prevista na estrutura orgânica desta Câmara Municipal.
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Em face do exposto e no uso da competência que me é conferida, de acordo com o disposto 
no n.º 9 e n.º 10 do artigo.º 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.º 51/2005, 
de 30 de agosto, n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, n.º 3 -B/2011, de 28 de abril, e n.º 64/2011, de 
22 de dezembro, aplicada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, atualizada, 
por meu Despacho n.º 165/PRESIDENTE/2020, de 04 de novembro de 2020, designei o Técnico 
Superior do mapa de pessoal do Município de Castro Verde, Eng.º Pedro Miguel Curinha Samarra, 
para o cargo de direção intermédia de 2.º Grau — Chefe da Divisão de Obras, Serviços Urbanos 
e Gestão Territorial (DOSUGT), com provimento em regime de comissão de serviço, pelo período 
de 3 anos, renovável por iguais períodos de tempo.

O referido provimento produz efeitos a partir de 01 de dezembro de 2020, inclusive.

Síntese Curricular

Nome: Pedro Miguel Curinha Samarra
Habilitações Académicas:

Licenciatura em Engenharia Civil, pelo ISEL — Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.
Curso de Pós -Graduação em Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho — Instituto 

PIAGET — Campus Universitário de Santo André — Instituto Superior de Estudos Interculturais e 
Transdisciplinares de Santo André.

Situação profissional: Técnico superior da Câmara Municipal de Castro Verde, titular de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e membro da Ordem dos Engenheiros, 
com o n.º 16651.

Experiência profissional:

Face ao perfil de carácter profissional exigido para o exercício das funções próprias do cargo, 
verifica -se que a competência e aptidão técnicas estão demonstradas nas áreas de atuação neces-
sárias, tanto pela frequência dos cursos e ações de formação, como pela própria atividade noutros 
serviços e no Município de Castro Verde, a qual remete para a participação ativa do candidato em 
diversas funções, designadamente:

É trabalhador do Município de Castro Verde, com a relação jurídica de emprego público de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, integrado na carreira e categoria 
de técnico superior, grau de complexidade 3, na atividade de Engenheiro Civil, afeto à Divisão de 
Obras e Gestão Urbanística, desde 16 de abril de 2013;

Enquanto trabalhador do Município de Castro Verde, no âmbito das suas funções, exerceu 
funções de: Fiscalização em empreitadas de obras públicas; Projetista das diferentes especiali-
dades — Arquitetura, Rede de águas e esgotos, Rede de drenagem de águas pluviais e estabi-
lidade — em projetos empreitadas de obras públicas ou por administração direta; Responsável 
pelo Serviço de Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho na Câmara Municipal de Castro Verde; 
Coordenador de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho em empreitadas de obras públicas e por 
administração direta — Coordenador de S.H.S.T. em projeto de obra; Representante do Gabinete 
Técnico Florestal (GTF) e do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) do Município de Castro 
Verde; Responsável pela manutenção dos diferentes edifícios propriedade do Município de Castro 
Verde — Edifício dos Paços do Concelho, Edifício da Fábrica de Artes — Conservatório de Música 
e Dança do Baixo Alentejo — Polo de Castro Verde, Piscinas Municipais, Estádio Municipal 25 de 
Abril, Centro Escolar n.º 2 — Dr. Francisco Alegre, Centro Escolar n.º 1, Habitação Social “16 Fo-
gos”, Edifício INCASTRO — Centro de Ideias e Negócios de Castro Verde, Parque de Campismo, 
Edifício do Fórum Municipal, Cineteatro Municipal; Membro da Equipa do Gabinete de Educação 
e Ação Social da Câmara Municipal de Castro Verde — Melhorias Habitacionais e Visitas Domici-
liárias no âmbito do Cartão Social.
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Formação profissional:

Tem conhecimentos de informática na ótica do utilizador e de programas informáticos relacio-
nados com as funções que efetivamente exerce;

Frequentou cursos e ações de formação relevantes na sua área de atuação.

6 de novembro de 2020. — O Presidente da Câmara, Dr. António Manuel Ascenção Mestre Bota.
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