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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 — Os critérios de apreciação definidos na primeira reunião de Júri,
constam de publicação integral na Bolsa de Emprego Público (BEP).
9 — As atas serão facultadas, sempre que solicitadas ao Júri do procedimento.
10 — 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.
11 — O júri poderá considerar que nenhum candidato reúne condições
para ser nomeado.
12 — 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.
08 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P., Dr. João Manoel
da Silva Moura dos Reis.
209873394

as atribuições e competências do artigo 2.º da Portaria n.º 305/2012,
de 4 de outubro.
A indicação dos requisitos formais de provimento do perfil exigido da
composição do júri e dos métodos de seleção, será publicitada durante
10 dias úteis na Bolsa de Emprego Público (BEP), até ao 2.º dia útil
após a data da publicação do presente aviso, nos termos dos n.os 1 e 2 do
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual.
19 de setembro de 2016. — O Diretor Regional de Agricultura e
Pescas do Norte, Manuel José Serra de Sousa Cardoso.
209873564

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
Aviso n.º 11767/2016
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da 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, 68/2013,
de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro, adaptada à Administração
Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e por deliberação em reunião pública da Câmara Municipal, de 1 de agosto de 2016, aprovada
a constituição do júri em reunião ordinária da Assembleia Municipal,
de 8 de setembro de 2016, torna-se público que se encontram abertos
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia útil de publicitação na
Bolsa de Emprego Público (BEP) www.bep.gov.pt, os procedimentos
concursais para provimento, em comissão de serviço, dos cargos de
direção intermédia de 1.º e 2.º graus:
Direção Intermédia de 1.º grau:

AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO
RURAL E MAR
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
Aviso n.º 11766/2016
Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei N.º 2/2004 de
15 de janeiro, com as alterações introduzidas 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 03 de setembro, torna-se
público que se encontra aberto procedimento concursal para recrutamento do titular do cargo de direção intermédia de 1.º grau, Diretor de
Serviços de Administração, da Direção Regional de Agricultura e Pescas
do Norte, sita na Rua da República, n.º 133, 5370-347 Mirandela, com
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Diretor de Departamento Municipal de Obras e Empreitadas
(Proc. 13/2016);
Diretor de Departamento Municipal de Ambiente e Parques Urbanos
(Proc. 14/2016);
Direção Intermédia de 2.º grau:
Chefe de Divisão Municipal de Apoio às Empresas e ao Emprego
(Proc. 15/2016);
Chefe de Divisão Municipal de Coordenação da Assessoria Jurídica
e da Regulamentação Municipal (Proc. 16 /2016)
A indicação dos requisitos formais de provimento, perfil exigido,
métodos de seleção, composição do júri, constará da publicitação na
Bolsa de Emprego Público (BEP).
12 de setembro de 2016. — O Vereador, Dr. Manuel Monteiro.
309858499

Diário da República Eletrónico:
Endereço Internet: http://dre.pt
Contactos:

Depósito legal n.º 8815/85

ISSN 0870-9963

Correio eletrónico: dre@incm.pt
Tel.: 21 781 0870
Fax: 21 394 5750

