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 MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Aviso n.º 18173/2021

Sumário: Nomeação em regime de comissão de serviço no cargo de direção intermédia de 3.º grau 
da Unidade Técnica de Desenvolvimento Social da Divisão de Desenvolvimento Econó-
mico e Planeamento do Município de Aljezur.

Nomeação em Regime de Comissão de Serviço no Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau da Unidade 
Técnica de Desenvolvimento Social da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamen-
to — aviso de abertura publicado no Diário da República, n.º 92, de 12 de maio de 2021, na Bolsa 
de Emprego Público, na mesma data, e no Jornal “Público” a 14 de maio de 2021.

Em cumprimento do disposto no n.º 1 alínea c) do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, conjugado com o n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, aplicado 
à Administração Local por força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na redação atual e de 
acordo com competência delegada pelo Sr. Presidente da Câmara, pelo Despacho n.º 19, de 
05 de abril de 2018, e do meu despacho emitido a 6 de setembro de 2021, torna -se público que 
foi nomeada em regime de comissão de serviço, pelo prazo de 3 anos, renovável por iguais 
períodos, com efeitos a 06 de setembro de 2021, para o cargo de Cargo de Direção Intermédia 
de 3.º Grau da Unidade Técnica de Desenvolvimento Social da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento a Dr.ª Lígia Maria Sapage Garcia, Técnica Superior do Mapa de 
Pessoal do Município de Aljezur, após a aplicação dos métodos de seleção, avaliação curricular 
e entrevista pública, o júri do procedimento ter considerado que a candidata demonstrou pos-
suir conhecimentos consistentes e experiência profissional para o desempenho das funções 
objeto do procedimento, correspondente ao perfil pretendido para o cargo, de acordo com os 
objetivos de prossecução do interesse público, bem como das atribuições e competências da 
autarquia no âmbito da Unidade Técnica de Desenvolvimento Social da Divisão de Desenvol-
vimento Económico e Planeamento, conforme é comprovado através do currículo académico 
e profissional, cuja nota curricular se indica:

Nota curricular

Nome: Lígia Maria Sapage Garcia
Habilitações Académicas:

Mestrado em Psicologia Clínica e Psicopatologia no Instituto Superior de Psicologia Aplicada;
Licenciatura em Psicologia — área de Psicologia Clínica Dinâmica.

Experiência Profissional:

Desde 18 setembro de 2002 — Técnica Superior — Área de Psicologia na Câmara Municipal 
de Aljezur, sendo responsável pelo Serviço de Psicologia cuja principal atividade é prestar apoio 
psicológico aos munícipes do Concelho, bem como realizar consultas de avaliação psicológica aos 
mesmos. Destas atividades destacam -se:

Apoio ao Agrupamento de Escolas do Concelho de Aljezur (realização de avaliações psicológicas 
e psicoterapias de apoio individual com crianças e adolescentes (dos 3 aos 18 anos), delineação 
de estratégias psicopedagógicas (para alunos do Ensino Especial e alunos com dificuldades de 
aprendizagem) e desenvolvimento de sessões de treino de competências sociais;

Colaboração com a Comissão de Proteção de Menores de Aljezur e com o Tribunal de Família 
e Menores de Portimão, bem como com a Segurança Social, no sentido de avaliar e apoiar crianças 
que se encontram em situação de risco e/ou que foram vítimas de maus -tratos e/ou negligência, 
bem como elaboração dos respetivos relatórios periciais;

Realização de sessões de orientação escolar e profissional dos alunos do 9.º ano da Escola 
E.B.I./J.I. de Aljezur;
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Acompanhamento psicológico e psicoterapêutico de crianças, adolescentes, adultos e idosos;
Intervenção em situações de crise (primeiros socorros psicológicos);
Dinamização de ações de formação para vigilantes, auxiliares de ação educativa, motoristas 

e monitores de férias desportivas (sobre diversas temáticas como comunicação, resolução de 
conflitos, bullying, etc).

Representante do Município na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aljezur (entre 
2016 e 2018).

Responsável pela aplicação do projeto de Mediadores de Capacitação para o Sucesso Escolar, 
em parceria com a associação EPIS — Empresários pela Inclusão Social, exercendo a função de 
mediadora entre janeiro de 2008 e setembro de 2010

A 1 de agosto de 2020, foi nomeada, em regime de substituição, Chefe da Unidade Técnica de 
Desenvolvimento Social da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento do Município 
de Aljezur.

Formação Profissional realizada nos últimos 4 anos
Ano de 2021, nas seguintes áreas:

Frequência do Curso de “Gestão Pública na Administração Local” promovido pela Fundação 
FEFAL (desde março 2021)

Agenda 2030: Sustentabilidade Municipal — Ferramentas para a transformação local;
Elaboração Regulamentar Autárquica — Uma Abordagem Prática;
Acompanhamento das Famílias à Distância;
Respostas e intervenção emocional em contexto de pandemia;
Relatórios e Informações Sociais: Prática Colaborativa na Preparação, Redação e Revisão;

Ano de 2020, nas seguintes áreas:

Liderança em contexto público;
Código do Procedimento Administrativo para Não Juristas;
Recursos Criativos em Terapia Familiar;
Inteligência Emocional;
Avaliação Pericial em Psicologia Forense;
Psicodrama para Terapeutas Familiares.

Ano de 2019, nas seguintes áreas:

Curso Avançado em Psicologia de Emergência promovido pelo INEM;
Responsabilidade Civil Extracontratual as Entidades Públicas e Responsabilidade Financeira 

das Autarquias Locais;
Transferência de Competências para as Autarquias Locais;
CPA e Tramitação do Procedimento Concursal;
Tramitação do Procedimento Concursal;
Mindfulness e (auto)compaixão;
Avaliação Neuropsicológica sobre a BANC — Nível Avançado);
E depois da catástrofe;
Simpósio Internacional “Perturbações Específicas da Aprendizagem Diferenças.

Ano de 2018, nas seguintes áreas:

Seminário “Tráfico de seres humanos Multidisciplinar Especializada do Algarve para a Assis-
tência a Vítimas de Tráfico;

Encontro “Saúde Mental”;
Proteção de Dados — O Novo Desafio das Autarquias Locais.
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Ano de 2017, nas seguintes áreas:

Intervenção com famílias no Sistema de Promoção e Proteção;
Avaliação Neuropsicológica sobre a BANC — Nível Inicial.

6 de setembro de 2021. — A Vice -Presidente da Câmara, Maria de Fátima Gomes Abreu Neto 
da Silva.
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