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MUNICÍPIO DE VAGOS
Aviso n.º 7751/2020
Sumário: Exoneração de adjunto e nomeação de adjunto do gabinete de apoio à presidência.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do senhor Presidente da Câmara
Municipal, datado de 28 de fevereiro de 2020, foi exonerado, a pedido do próprio, o senhor Hugo
Alexandre Franco Silva, do cargo de adjunto do gabinete de apoio à presidência, ao qual corresponde a remuneração constante no n.º 2 do artigo 43.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, com efeitos a 01 de março de 2020.
Torna-se ainda público que, por despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, datado
de 29 de abril de 2020, foi nomeado para o cargo de adjunto do gabinete de apoio à presidência,
o senhor Pedro Gustavo Crista Feijó Neves.
A nomeação produz efeitos a partir do dia 01 de maio de 2020.
A remuneração é a constante no n.º 2 do artigo 43.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.
Nota curricular

Pedro Gustavo Crista Feijó Neves, nascido a 10 de fevereiro de 1975, no Porto e residente na
Praia da Vagueira, concelho de Vagos. Possui o 12.º ano de escolaridade na área de Humanidades.
Profissionalmente esteve vinculado nos últimos 16 anos à Rádio Vagos FM na qual desempenhou
funções na Gestão de Conteúdos e apoio à recruta de Recursos Humanos, tendo sido, de 2015
a 2019 Diretor de Informação. Coordenou igualmente o Departamento de Informação da Rádio
Soberania, entre 1997 e 1999 e o Departamento de Informação Desportiva da Rádio Botaréu, de
1999 a 2002 e da Rádio Mundial FM de 2015 a 2018. Teve colaboração profissional com a Federação Portuguesa de Basquetebol, entre 2016 e 2020. Relativamente a experiência internacional,
foi colaborador, em regime de estágio na empresa AMKA Vinimport, situada na Dinamarca, no
período de março a agosto de 1999. Foi organizador e promotor de eventos como Miss Bairrada
2001 e Gala Vaga d’Ouro, este durante 15 anos. Tem formação em Folha de Cálculo e Base de
Dados, Planificação de Projeto, Saúde e Socorrismo, Motivação e Gestão de Equipas de Trabalho,
Comunicação Interpessoal e Assertividade, Processador de Texto, Comunicação Assertiva e em
Organização Pessoal e Gestão do tempo.
Com competências subdelegadas (despacho de 26/04/2018),
5 de maio de 2020. — O Diretor de Departamento, em regime de substituição, António Castro.
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