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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALIJÓ

Aviso n.º 16180/2022

Sumário: Designação em comissão de serviço do licenciado Rui Miguel Vieira Elias no cargo de 
chefe de divisão de Novas Tecnologias.

José Rodrigues Paredes, Presidente da Câmara Municipal de Alijó, faz público que na sequên-
cia do procedimento concursal para o provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau 
para a Divisão de Novas Tecnologias, aberto pelo Aviso n.º 10892/2022 publicitado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 103, de 27 de maio de 2022, e na Bolsa de Emprego Público pela oferta 
OE202205/1089, no dia 31 de maio de 2022, e ainda na página eletrónica da Autarquia, e nos ter-
mos das Leis n.os 2/2004 de 15 de janeiro e 49/2012, de 29 de agosto, nas suas atuais redações, 
foi designado em comissão de serviço pelo período de três anos, com efeitos a partir de 1 de 
julho de 2022, o licenciado Rui Miguel Vieira Elias, para exercer o cargo de direção intermédia de 
2.º grau — Chefe de Divisão de Novas Tecnologias.

Nota curricular

Nome: Rui Miguel Vieira Elias
Data de Nascimento: 24/05/1976
Habilitações Académicas: Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica (ramo da Eletrónica, Ins-

trumentação e Computação) na Universidade de Trás -os -Montes e Alto Douro (1996 -2002).

Experiência Profissional:

(2019 -2020) — Implementação de um Laboratório de Fabricação Digital — FABLAB, em cola-
boração com a Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua, sob um acordo de cedência 
de interesse público com a Câmara Municipal de Alijó.

(2017) — Desenvolvimento de um Sistema de Monitoria e Controlo de Aplicação de Produtos 
Fitofarmacêuticos (SMC -APF), para utilização nos pulverizadores em tratores para a vitivinicultura.

Desde 06 de setembro de 2010 até à presente data — Exercício de funções no gabinete de 
informática, com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira/
categoria Técnico Superior na Câmara Municipal de Alijó.

De 29 -12 -2008 a 05 -09 -2010 — Contrato de trabalho a termo resolutivo, a termo certo, na 
Câmara Municipal de Alijó.

Formação Profissional: Formação Profissional — Impressão 3D para a Industria dos Moldes 
de Injeção de Plástico (25 H) — 13/04/2019.

1 de julho de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes.
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