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AMBIENTE

FECHO

1,2milhõesparalimpeza
TEJO r Trabalhos para

retirar 30 mil metros
cúbicos de sedimentos
JOÃO SARAMAGO

O

PEDRO BRUTTPACHECO

s trabalhos de limpeza
dos sedimentos no rio
Tejo irão decorrer por
mais ummês e vão custar até 1,2
milhões de euros, avançou ontem o ministro do Ambiente,
João Matos Fernandes, que foi
ouvido no Parlamento sobre o
foco de poluição em Abrantes e
VilaVelhade Ródão.
A remoção dos 30 mil metros
cúbicos de sedimentos do rio entre Vila Velha de Ródão e a
barragem do Fratel - obrigou à
aquisição de equipamentos específicos como mangas de aspiração com quilómetros de dimensão, material que “não havia”, disse o ministro.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

LISBOA

ELEIÇÃO DE REITOR
José Fernando Mendes, atual
vice-reitor, e Paulo Jorge Gonçalves, professor no departamento de eletrónica, são os
candidatos a reitor da Universidade de Aveiro, nas eleições
que se realizam a 14 de março.

NOVO ESPAÇO DE LAZER
Lisboa vai ter um novo espaço
de lazer junto ao Tejo, onde
está atualmente localizada a
Doca da Marinha, anunciou o
presidente da Câmara, Fernando Medina, que prevê o fim da
intervenção “neste mandato”.

RIO VIZELA

AGRICULTURA

REDUÇÃO DE DESCARGAS
As descargas para o rio Vizela
vão sofrer redução dos valores
limite, no âmbito do plano de
despoluição, anunciou a Câmara. As novas regras serão
definidas em abril pela Agência Portuguesa do Ambiente.

PRÉMIOS ENTREGUES
A cerimónia de entrega da 6.ª
edição do Prémio Nacional de
Agricultura decorre a 1 de março, às 17h00, no Hotel Ritz, em
Lisboa. O evento tem entrada
livre, mediante inscrição em
www.premioagricultura.pt.

Remoção da espuma que cobriu o rio obrigou à compra de material específico

Um manto de espumasurgiua
24 de janeiro, junto ao açude de
Abrantes, levando à recolha de
mostras de água, através das

ESTUÁRIO DO SADO

quais foi detetada uma presença de elementos de celulose
cinco mil vezes superior ao valor permitido por lei.n

PUB

KHAN ACADEMY

800alunostêm
acessodigital
PAULO A. LOPES

QUATRO MIL EMBALAGENS DE SAL RECOLHIDAS
Foram encontradas mais de quatro mil embalagens de sal na Reserva Natural do Estuário do Sado, entre as várias toneladas de
lixo retiradas numa iniciativa promovida pela Ocean Alive, no
âmbito da campanha ‘Mariscar SEM Lixo’. A ação focou-se numa
extensão de 8,2 quilómetros de sapal, na zona adjacente aos portos palafíticos da Carrasqueira e do Possanco, em Alcácer do Sal.

FRASE
DIREITOS RESERVADOS

Faz-se público que se encontra publicada na Bolsa de Emprego Público (BEP) (www.bep.gov.
pt) a Oferta Pública de Emprego com o código: OE201802/0648, com objetivo de recrutar via
Mobilidade Interna trabalhadores que já possuam uma relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado a exercer funções em entidades públicas no âmbito da Lei n.º
35/2014, 20 de junho - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), para:
1. Carreira e categoria: Assistente Técnico na área funcional Administrativa.
2. Caracterização do posto de trabalho: Exercer funções de natureza executiva, de
aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais,
de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários
domínios de atuação dos órgãos e serviços, aplicando conhecimentos e métodos inerentes
à sua qualificação profissional, correspondente ao grau de complexidade 2, nomeadamente
as seguintes atividades, entre outras:
- Apoio à Instrução e Gestão de Processos:
t(FTUÍPFPSHBOJ[BÎÍPEFQSPDFTTPTPVQSPDFEJNFOUPT
t"CFSUVSBEFQSPDFEJNFOUPTFFODFSSBNFOUPEFQSPDFEJNFOUPTOÍPBEKVEJDBEPT
t"CFSUVSBEFQSPQPTUBT FYDFUVBOEPBTEFDPODVSTPTQÞCMJDPT
t&MBCPSBÎÍPEFJOGPSNBÎÜFTJOUFSOBTSFTQFJUBOUFTBQSPDFEJNFOUPT
t&OWJPEFOPUJöDBÎÜFT
t1VCMJDBÎÍPEFBOÞODJPTFN%JÈSJPEB3FQÞCMJDBF+PSOBM0öDJBMEB6OJÍP&VSPQFJB
t3FBMJ[BÎÍPDPOUBDUPTDPNGPSOFDFEPSFT
- Apoio às comunicações a entidades para cumprimento de obrigações legais:
t$PNQJMBÎÍPEFEPDVNFOUPTQBSBP5SJCVOBMEF$POUBT
t&MBCPSBÎÍPFFOWJPEFSFMBUØSJPTBFOUJEBEFTFYUFSOBT
- Elaboração de documentos para apoio à tomada de decisão:
t&MBCPSBÎÍPEF$FSUJEÜFT
t&MBCPSBÎÍPEF*OGPSNBÎÜFT
- Operacionalização em plataformas eletrónicas:
t"UVBMJ[BÎÍPEFCBTFTEFEBEPTEPTTFSWJÎPT
t5SBNJUBÎÍPEPTQSPDFEJNFOUPTOBQMBUBGPSNBFMFUSØOJDB
t1VCMJDJUBÎÍPOP1PSUBMEPT$POUSBUPT1ÞCMJDPT
- Apoio à área jurídica:
t"QPJPBBVEJUPSJBTJOUFSOBTFFYUFSOBT
t(FTUÍPEBTEJMJHÐODJBTQSPDFTTVBJTOPÉNCJUPEPTQSPDFEJNFOUPTQSÏDPOUSBUVBJT
t"QPJPOPFTDMBSFDJNFOUPEFRVFTUÜFTDPNCBTFOPDPOIFDJNFOUPEBMFJFEBFYQFSJÐODJB
OBÈSFBFTQFDÓöDB
t(FTUÍPEFFYQFEJFOUFFTQFDÓöDPEPTFSWJÎP
3. N.º de postos de trabalho a ocupar: 2 (dois).
4. Requisitos: Ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado.
5. Área de formação académica: 12º ano de escolaridade. Não será admitida a substituição
EPOÓWFMIBCJMJUBDJPOBMFYJHJEPQPSGPSNBÎÍPPVFYQFSJÐODJBQSPöTTJPOBM
6. Candidatura: A candidatura deve ser formalizada mediante requerimento dirigido ao
1SFTJEFOUF EB $ÉNBSB .VOJDJQBM EF 0FJSBT  BDPNQBOIBEP EF $VSSJDVMVN 7JUBF .PEFMP
&VSPQFVPVNPEFMP$.0EJTQPOÓWFMFNXXXDNPFJSBTQU EBUBEPFBTTJOBEP EFUBMIBEP
na área de atividade da referida mobilidade de fotocópia do certificado de habilitações,
fotocópia dos certificados de formação e enviada para o endereço
eletrónico drh@cm-oeiras.pt, conforme enunciado na Oferta
Pública de Emprego que acima se anuncia.
7. Data limite de candidatura: 7 de Março de 2018
1BÎPTEP$PODFMIPEF0FJSBT EFGFWFSFJSPEF
1PSTVCEFMFHBÎÍPEFDPNQFUÐODJBT
%P1SFTJEFOUFEB$ÉNBSB.VOJDJQBMEF0FJSBT
07FSFBEPS
Nuno Almeida Neto

u Mais de 800 alunos de cinco
agrupamentos da zona Oeste
vão continuar a aprender Matemática através da Khan Academy, plataforma lançada pela
Fundação PT em 2017. Os bons
resultados do projeto-piloto levaram ontem à assinatura dum
protocolo. O ministro da Educação, Brandão Rodrigues,
destacou a importância das
“ferramentas digitais parao sucesso escolar”.nB.E.

Ministro interagiu com os alunos

JOVENS

Doisterçosnão
seguem estudos
u Dois terços dos jovens portu-

gueses não prosseguemestudos
no Ensino Superior, afirmou
ontemasecretáriade Estado da
Ciência, Fernanda Rollo, apelando a um esforço da sociedade. “É um problema de todos
nós, é preciso mais competências”, disse agovernante.n
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DOSMÉDICOSEM
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VIANADO CASTELO
Festa na Maternidade
Comemorações dos 50 anos
da instituição, às 16h00.

FILOMENA
PEREIRA
DIRETORADO SERVIÇO
DE PEDIATRIA
DO IPO DE LISBOA

AMANHÃ

SERPA
Feira do Queijo do Alentejo
Parque de Feiras e Exposições.
LOUSADA
IX Festival das Camélias
Na Praça das Pocinhas.
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjornal.pt

