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PARTE J1

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Direção Regional de Cultura do Norte

Aviso n.º 5875/2014

Concurso para provimento do cargo de Direção Intermédia
 de 2.º grau — Diretor do Paço dos Duques de Bragança,

 do Museu de Alberto Sampaio e do Museu de Etnologia do Porto

Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004 de 15.01 na sua reda-
ção atualizada, faz -se público que se encontra aberto o procedimento 
concursal para provimento do cargo de Diretor do Paço dos Duques de 
Bragança, do Museu de Alberto Sampaio, em Guimarães e do Museu de 
Etnologia do Porto (cargo de direção intermédia de 2.º grau) nos termos 
do artigo 3.º n.º 2 da Portaria 227/2012 de 03.08.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção vai ser publicitada na 
BEP — Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) até ao 2.º dia útil 
após publicação no Diário da República, 2.ª Série, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 78/2003 de 23.04 e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da 
Lei n.º 2/2004 de 15.01, na sua redação atualizada.

17 de abril de 2014. — O Diretor Regional da Cultura do Norte, 
Doutor António Ponte.

207792852 

 Aviso n.º 5876/2014

Concurso para provimento do cargo de Direção Intermédia 
de 2.º grau — Diretor do Museu 

de D. Diogo de Sousa e do Museu dos Biscaínhos

Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004 de 15.01 na sua redação 
atualizada, faz -se público que se encontra aberto o procedimento 
concursal para provimento do cargo de Diretor do Museu de Diogo 
de Sousa e do Museu dos Biscainhos, em Braga (cargo de direção 
intermédia de 2.º grau) nos termos do artigo 3.º n.º 2 da Portaria 
227/2012 de 03.08. A indicação dos requisitos formais de provimento, 
do perfil exigido, da composição do júri e dos métodos de seleção 
vai ser publicitada na BEP — Bolsa de Emprego Público (www.bep.
gov.pt) até ao 2.º dia útil após publicação no Diário da República, 
2.ª série, nos termos do Decreto -Lei n.º 78/2003 de 23.04 e nos ter-
mos dos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004 de 15.01, na sua 
redação atualizada.

17 de abril de 2014. — O Diretor Regional da Cultura do Norte, 
Doutor António Ponte.

207792739 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE 
NOVA DE LISBOA

Aviso (extrato) n.º 5877/2014
Nos termos do n.º 2, do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-

neiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro 
e posteriormente alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e na 
sequência de despacho autorizador do Reitor da Universidade Nova 
de Lisboa, faz -se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 
dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso na Bolsa 
de Emprego Público, procedimento concursal para provimento do 
cargo de direção intermédia de 3.º grau — Coordenador Principal 
do Gabinete de Recursos Humanos dos Serviços de Ação Social da 
Universidade Nova de Lisboa.

28 de abril de 2014. — A Administradora dos SASNOVA, Maria 
Teresa Lemos.

207790349 

 MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS
Aviso n.º 5878/2014

Abertura de procedimento concursal para provimento de cargo 
de direção intermédio de 2.º grau

Torna -se público, em cumprimento do disposto nos artigos 20.º e 
21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na nova redação dada pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 dezembro e aplicável à Administração Local 
pelo Decreto -Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que por meu Despacho 
n.º 2/2014, de 06 de fevereiro e proposta de deliberação da Câmara 
Municipal n.º 13/2014, de 06 de fevereiro de 2014, aprovada em reu-
nião de 12 de fevereiro de 2014 e deliberação da Assembleia Municipal 
de 28 de fevereiro de 2014, foi autorizada a abertura de procedimento 
concursal tendente ao provimento, em comissão de serviço, por 3 
anos, nos exatos termos e condições definidas em aviso a publicar na 
BEP — Bolsa de Emprego Público até ao 2.º dia após a publicação 
deste aviso no Diário da República, do cargo de direção intermédia 
de 2.º grau de Chefe de Divisão da Unidade Orgânica Administrativa 
e Financeira.

28 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Manuel Fernandes de Abreu.

307791872 

 MUNICÍPIO DE SALVATERRA DE MAGOS
Aviso n.º 5879/2014

Torna -se público que, nos termos do disposto no artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, aplicada à administração local pela Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, sob proposta da Câmara Municipal, em reunião realizada 
no dia 05 de fevereiro de 2014 e sessão da Assembleia Municipal do 
dia 27 de fevereiro de 2014, irá proceder -se à abertura, pelo prazo de 
10 (dez) dias úteis a contar da publicação do aviso na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), de um procedimento concursal para provimento, em 
regime de comissão de serviço, do seguinte cargo de direção intermé-
dia de 2.º grau: Chefe de Divisão Municipal de Obras Municipais e 
Serviços Urbanos.

A publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP) ocorrerá até ao 
2.º dia útil seguinte ao da publicação do presente aviso, com a indi-
cação dos requisitos formais de provimento, habilitações literárias, 
perfil exigido, remuneração, métodos de seleção, composição do júri e 
formalização da candidatura.

23 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder 
Manuel Esménio, engenheiro.

307781658 

 MUNICÍPIO DE TAVIRA
Aviso n.º 5880/2014

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos dos ar-
tigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas 
Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro e aplicável 
à Administração Local por força do n.º 1 da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, se encontra aberto o procedimento concursal para 
provimento do cargo de Chefe da Divisão de Ambiente, Desporto e 
Equipamentos Desportivos. A indicação dos requisitos formais de 
provimento, do perfil exigido, da composição do júri e dos métodos 
de seleção vai ser publicitada na bolsa de emprego público até ao 2.º 
dia útil após a data da publicitação no Diário da República, do refe-
rido procedimento concursal, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a nova redação dada pelas 
respetivas alterações.

29 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Jorge 
Botelho.

307786623 




