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o cargo a que se candidata, podendo ser entregues pessoalmente, no 
Serviço de Expediente das 09:00h -12:30h e das 14:00h -17:00h, ou por 
carta registada com aviso de receção até ao termo do prazo fixado, para: 
ARH Tejo e Oeste sito na Estrada da Portela (edifício LNEG) — Bº do 
Zambujal, Alfragide, 2610 -999 Amadora.

O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes elementos:

a) Curriculum Vitae detalhado, devidamente datado e assinado;
b) Declaração atualizada, emitida pelo organismo a que o candidato está 

vinculado, da qual constem a categoria atual, o serviço a que pertence, a 
natureza do vínculo e o tempo de serviço na carreira e na função pública;

c) Documento comprovativo dos requisitos previstos no n.º 1 do 
artigo 20.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, republicada pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 
de agosto;

d) Documento comprovativo das habilitações literárias e da formação 
profissional;

e) Outros documentos considerados pertinentes para a avaliação do 
perfil.

8 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, no caso 
de dúvida sobre a situação que descreva, a apresentação de documentos 
comprovativos das suas declarações.

9 — O júri poderá considerar que nenhum candidato reúne condições 
para ser nomeado.

10 — Os candidatos serão notificados do resultado do concurso, não 
havendo lugar a audiência dos interessados, conforme estabelecido no 
n.º 13 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 
29 de agosto.

7 de junho de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
APA, I. P., Nuno Lacasta.

209647088 

 MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO
Aviso (extrato) n.º 7769/2016

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, na 
sua atual redação, aplicada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, torna -se público que, por despacho do Presidente da 
Câmara Municipal de 06/06/2016, se encontra aberto procedimento 
concursal de seleção e provimento, em regime de comissão de serviço, 
de um lugar de direção intermédia de 2.º Grau — Chefe de Divisão da 
Unidade de Gestão Urbanística e Obras Municipais, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar da publicação na Bolsa de Emprego Público.

7 de junho de 2016. — O Presidente da Câmara, Mário João Ferreira 
da Silva Oliveira.

309649283 

 MUNICÍPIO DE PENACOVA
Aviso n.º 7770/2016

Procedimento de seleção e recrutamento para provimento
de um cargo de Direção Intermédia de 2.º grau

Chefe da Divisão Municipal Administrativa e Financeira
Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, na redação atual, aplicável à administração local por força 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada pela Lei n.º 82/2014, de 
31 de dezembro, faz -se público que foi autorizada, por deliberação da 
Câmara Municipal, de 18.09.2015, a abertura, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar do dia da publicitação do aviso na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), de procedimento concursal de seleção de um dirigente 
intermédio de 2.º grau — Chefe de Divisão Municipal Administrativa e 
Financeira. O respetivo júri foi designado pela Assembleia Municipal, 
na sessão ordinária de 26.09.2015.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
dos métodos de seleção, da composição do júri e de outras informações 
pertinentes para a apresentação das candidaturas serão publicitados na 
BEP.

31 de maio de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, Hum-
berto Oliveira.

309625071 

 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

Aviso n.º 7771/2016
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

na redação atual, aplicada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, faz -se público que, por deliberação da Câmara Municipal 
de S. João da Pesqueira, em reunião realizada em 23 de março de 2016, 
e por deliberação da Assembleia Municipal de S. João da Pesqueira, em 
sessão do dia 29 de abril de 2016, se encontra aberto, por um período de 
10 (dez) dias úteis a contar da publicação do aviso na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), procedimento concursal para provimento, em regime de 
comissão de serviço, do cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe 
da Divisão Administrativa e Financeira

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
dos métodos de seleção e a composição do júri, e outros elementos 
exigidos à formalização da candidatura, serão publicitados na Bolsa 
de Emprego Público, no endereço www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil 
contado da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

8 de junho de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
António Fontão Tulha.

309649331 
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