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PARTE J1

 MUNICÍPIO DA COVILHÃ

Aviso n.º 5522/2016

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na redação conferida pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável 
à administração local através da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro 
faz -se público que, por meu despacho de 27/07/2015, se encontra aberto 
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia útil de publicação na Bolsa 
de Emprego Público (BEP), procedimento concursal de seleção, para 
provimento, em regime de comissão de serviço, no cargo de direção 
intermédia de 2.º grau: Chefe de Divisão de Obras.

O júri foi aprovado em sessão ordinária da Assembleia Municipal da 
Covilhã, realizada em 20/12/2013, sob proposta aprovada em reunião da 
Câmara Municipal da Covilhã de 11/12/2013, de acordo com o artigo 13.º 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri, dos métodos de seleção e outros elementos de 
utilidade para formalização de candidaturas ao referido procedimento, 
será publicitada na Bolsa de Emprego Público em www.bep.gov.pt, 
até final do 2.º dia útil após a data de publicação do presente aviso na 
2.ª série do Diário da República.

8 de setembro de 2015. — O Presidente, Vítor Manuel Pinheiro 
Pereira.
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 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso (extrato) n.º 5523/2016

Abertura de procedimento concursal para recrutamento, seleção 
e provimento do cargo de direção intermédia

de 1.º grau para Comandante da Polícia Municipal de Loures
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, pela Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de dezembro, pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, pela Lei 
n.º 68/2013, de 29 de agosto, pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro, 
na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, mandada 
aplicar à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 
alterada pela Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro e por despacho do 
Sr. Presidente da Câmara, de 26 de fevereiro de 2016, torna -se público 
que esta Câmara Municipal vai proceder à abertura do procedimento 
concursal para recrutamento, seleção e provimento do cargo de direção 
intermédia de 1.º grau para Comandante da Polícia Municipal de Loures, 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da presente publicação.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri e dos métodos de seleção, será publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), em www.bep.gov.pt. O aviso na 
integral deste procedimento está disponível na página eletrónica da 
Câmara Municipal, em www.cm -loures.pt.

8 de abril de 2016. — Por subdelegação de competências da Vereadora 
dos Recursos Humanos, o Diretor do Departamento, Carlos Santos.
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