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PARTE J1

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

Aviso n.º 10074/2014
Nos termos do disposto no n.º 2 do 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, e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, 
faz -se público que, por meu despacho de 5 de agosto de 2014, se 
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia de 
publicitação na bolsa de emprego público (BEP), procedimento 
concursal com vista ao provimento do cargo de direção intermédia 
do 2.º grau, correspondente ao cargo de chefe de divisão do Gabinete 
Jurídico, constante dos artigos 1.º e 2.º do despacho n.º 15262/2012, 
de 21 de novembro.

27 de agosto de 2014. — O Diretor -Geral de Alimentação e Veteri-
nária, Álvaro Pegado Mendonça.

208061041 

 MUNICÍPIO DA GUARDA

Aviso n.º 10075/2014
Carlos Alberto Chaves Monteiro, Vice -Presidente da Câmara Mu-

nicipal da Guarda:
Para os devidos efeitos se faz público que, nos termos do dis-

posto no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, na redação dada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22/12, aplicada à administração local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29/08, e na sequência da deliberação da Câmara 
Municipal de 12/05/2014, autorizando a abertura dos procedimentos 
concursais e da deliberação da Assembleia Municipal, na sequência 
da proposta da Câmara Municipal de 30/06/2014, designando os Júris 
dos mesmos, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis a contar 
do primeiro dia de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
procedimentos concursais para provimento dos seguintes cargos de 
direção intermédia:

Cargo de direção intermédia de 2.º Grau:
Chefe de Divisão Administrativa;
Chefe de Divisão Financeiro e Património;
Chefe de Divisão de Educação, Ação Social e Juventude;
Chefe de Divisão Cultura, Turismo e Desporto;
Chefe de Divisão de Planeamento, Gestão Urbanística e Obras Mu-

nicipais;
Chefe de Divisão de Equipamento e Infraestruturas.

Os requisitos formais de provimento, os perfis exigidos, a composi-
ção dos júris, os métodos de seleção e outras informações de interesse 
para apresentação da candidatura constarão da publicitação na Bolsa 
de Emprego Público que ocorrerá no prazo de dois dias úteis a contar 
da data de publicação do presente aviso na 2.ª série, Parte J, do Diário 
da República.

9 de julho de 2014. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Carlos Alberto Chaves Monteiro.

308046519 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL 
DA GUARDA

Aviso n.º 10077/2014

Abertura de procedimento concursal para provimento do cargo 
de direção intermédia de 2.º grau — Chefe de divisão Geral

Para os devidos efeitos se faz público, nos termos do disposto no 
artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à Administração Local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que por deliberação do Conselho 
de Administração de 23 de maio de 2014 e posterior deliberação da 
Assembleia Municipal, na sequência da proposta da Câmara Municipal 
de 30 de junho de 2014, designando o júri do mesmo, foi autorizada a 
abertura de procedimento concursal tendente ao provimento, do cargo 
de direção intermédia de 2.º grau, do grupo de pessoal dirigente do 
Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
da Guarda, Chefe de Divisão Geral, o mesmo se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis, a contar do primeiro dia da publicitação da vaga 
na Bolsa de Emprego Público.

Os requisitos formais de provimento, os perfis exigidos, a compo-
sição do júri, os métodos de seleção e outras informações de interesse 
para apresentação da candidatura constarão da publicitação na Bolsa 
de Emprego Público que ocorrerá no prazo de dois dias úteis a contar 
da data de publicação do presente aviso na 2.ª série, Parte J, do Diário 
da República.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da CRP, a Administração 
Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma polí-
tica de igualdades e oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao 
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

25 de agosto de 2014. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Sérgio Fernando da Silva Costa.

308056296 

 MUNICÍPIO DE SILVES

Aviso (extrato) n.º 10076/2014
Nos termos e para os feitos do disposto n.º 2 do artigo 21.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro, aplicável à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, torna -se público que, por deliberações tomadas pela 
Câmara Municipal em reunião de vinte seis de dois mil e catorze, e 
pela Assembleia Municipal em sessão de vinte oito de fevereiro de 
dois mil e catorze, se encontra aberto o procedimento concursal para 
provimento do seguinte cargo: Chefe de Educação, Desporto, Ação 
Social e Juventude. 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 a partir do 2.º dia útil da 
publicação no Diário da República, do presente aviso, conforme refere 
o artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação dada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à administração local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

22 de agosto de 2014. — A Presidente da Câmara, Rosa Cristina 
Gonçalves da Palma.

308048471 




