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12 — Composição do Júri:
Presidente — Professor Doutor Luís Filipe Menezes, Vice -Reitor da 

Universidade de Coimbra;
Vogais efetivos:
Licenciada Regina Helena Lopes Dias Bento, Administradora dos 

Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra;
Licenciado António Manuel Pinto Brochado Moreira de Morais, 

Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (Aces) Baixo 
Mondego;

13 — Forma de provimento: Comissão de serviço, pelo período de 
três anos, eventualmente renovável por iguais períodos.

14 de setembro de 2016. — A Administradora dos Serviços de Ação 
Social da Universidade de Coimbra, Regina Dias Bento.

209866477 

 MUNICÍPIO DA AMADORA

Aviso n.º 11636/2016
Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida 

pelo Despacho n.º 34/P/2013 de 01.11.2013: nos termos dos artigos 20.º e 
21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro (alterada pelas Leis n.º 51/2005, 
de 30 de agosto, n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, n.º 3 -B/2010, de 28 
de abril, n.º 64/2011, de 22 de dezembro e n.º 68/2013, de 29 de agosto), 
e do artigo 12 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto (alterada pela Lei 
n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro) a Câmara Municipal da Amadora 
pretende selecionar um(a) candidato(a) para o exercício do cargo de 
Comandante do Serviço de Polícia Municipal, considerado nos termos 
legais direção intermédia de 1.º grau.

1 — A área de atuação é a constante no artigo 21.º do Regulamento 
Orgânico dos Serviços Municipais, publicado na 2.ª série do Diário da 
República, n.º 11, de 16 de fevereiro de 2013, alterado e republicado na 
2.ª série do Diário da República, n.º 216, de 4 de novembro de 2013, com 
a natureza, atribuições e competências previstas nos art.º 4.º, 5.º e 6.º do 

 MUNICÍPIO DE CAMINHA

Aviso n.º 11637/2016

Recrutamento de cargos de direção intermédia de 2.º grau
Nos termos dos artigos 20.º e 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, 
adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto 
e por deliberação em reunião da Câmara Municipal de 6 de maio de 
2016, aprovada a constituição do júri em sessão ordinária da Assembleia 
Municipal, de 4 de junho de 2016, será publicitado na bolsa de emprego 
público em www.bep.gov.pt até ao 2.º dia útil após a data da publicação 
do presente aviso e pelo prazo de 10 dias, os procedimentos concursais 
para provimento dos cargos de dirigente intermédio de 2.º grau para a 
Divisão de Finanças e Administração; Divisão de Ambiente, Econo-
mia e Serviços; Divisão de Urbanismo e Planeamento, Obras e Edifí-
cios; Divisão de Educação, Cultura, Ação Social, Turismo e Desporto.

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

25 de agosto de 2016. — O Presidente do Município, Miguel Alves.
309855152 

Regulamento de Organização e Funcionamento do Serviço de Polícia 
Municipal da Amadora, previsto na Edição Especial de 11.04.2008, do 
Boletim Municipal.

2 — A indicação dos requisitos formais de candidatura e seleção, do 
perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção será 
publicada na BEP, conforme o disposto nos n.os 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.

25 de agosto de 2016. — A Vereadora Responsável pela Área de 
Recursos Humanos, Rita Madeira.

309845465 


