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Esta alteração da constituição do júri acontece em virtude de se ter 
verificado a impossibilidade do Sr. Presidente, continuar a ser membro 
do Júri do mencionado procedimento concursal.

8 de março de 2016. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pinheiro.
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 ECONOMIA

Direção-Geral das Atividades Económicas

Aviso n.º 3595/2016
Nos termos previstos na 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, 64/2011, de 22 de dezembro e 128/2015, de 
3 de setembro, e por meu despacho de 2 de fevereiro de 2016, faz -se 
público que a Direção -Geral das Atividades Económicas, vai proceder 
à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), de procedimento concursal de 
recrutamento para seleção de um dirigente intermédio de 2.º grau, com as 
atribuições constantes no n.º 5.2 do Anexo ao Despacho n.º 11218/2015, 
de 30 de setembro, referente ao cargo de Chefe de Divisão de Relações 
Internacionais (DRIn). A indicação dos requisitos formais de provimento, 
do perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção 
serão publicitados na BEP, conforme disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, no prazo de 2 dias úteis a contar da 
publicação do presente aviso.

18 de fevereiro de 2016. — O Diretor -Geral, Artur Manuel Reis 
Lami.

209422693 

 MUNICÍPIO DE ESTARREJA

Aviso n.º 3596/2016

Abertura de procedimento concursal para provimento de cargo 
de direção intermédia de 2.º grau: Divisão

de Gestão Urbanística e Territorial Ref. 01/2015)

Nos termos dos 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 

 MUNICÍPIO DE GONDOMAR

Aviso n.º 3597/2016
Para os devidos efeitos e nos termos do disposto nos artigos 20.º e 

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, torna -se público que, por despacho de 
14/12/2015 e por deliberação da Assembleia Municipal de 27/11/2015, 
se encontra aberto pelo prazo de dez dias úteis a contar do 1.º dia útil 
da publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), os procedimentos 
concursais para recrutamento e seleção dos cargos dirigentes:

Dirigente intermédio de 2.º grau: Chefe de Divisão de Desporto e 
Gestão de Equipamentos, e Chefe de Divisão de Cultura.

A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do perfil 
exigido, dos métodos de seleção e da composição do júri, constará da 
publicitação na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Gondomar (www.cm -gondomar.
pt -balcão virtual -concursos -pessoal dirigente) que se efetuará até ao 
3.º (terceiro) dia útil após a data da publicação do presente aviso.

18 de fevereiro de 2016. — Por delegação do Presidente da Câmara, 
a Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Sandra Almeida.

309413045 

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, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e 
Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, e por deliberação em reunião da 
Câmara Municipal de 24 de setembro de 2015 (deliberação n.º 262/2015), 
aprovada a constituição do júri em sessão da Assembleia Municipal de 
30 de setembro de 2015, será publicitado na BEP — Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt) até ao 2.º dia após a data da publicação do 
presente e pelo prazo de 10 dias, o procedimento concursal para recru-
tamento e seleção do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe 
de Divisão de Gestão Urbanística e Territorial.

A indicação dos requisitos formais de provimento, perfil exigido, 
métodos de seleção e composição do júri constará da publicitação da 
Bolsa de Emprego Público.

22 de fevereiro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Diamantino Manuel Sabina.

309384818 
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