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com vista ao recrutamento de um/a Diretor/a de Núcleo do Índices de 
Preços no Consumidor, cargo de direção intermédia de 2.º grau.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, do 
conteúdo funcional, da composição do júri e dos métodos de seleção serão 
publicitados na Bolsa de Emprego Público, no endereço www.bep.gov.pt, 
na página eletrónica do INE (www.ine.pt) e, por extrato, num jornal de 
expansão nacional. Todas as candidaturas deverão ser formalizadas, no 
prazo máximo de dez dias úteis a contar da data de publicitação na Bolsa 
de Emprego Público, que ocorrerá até três dias úteis após a publicação 
do presente aviso no Diário da República.

3 de novembro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo, Alda 
de Caetano Carvalho.

209989395 

 MUNICÍPIO DA CHAMUSCA
Aviso n.º 14285/2016

Procedimento Concursal para Provimento de Cargos de Direção 
Intermédia de 2.º grau, para um Chefe de Divisão de Adminis-
tração e Finanças (DAF) e um Chefe de Divisão de Urbanismo, 
Planeamento, Obras e Ambiente (DUPOA).
1 — Nos termos da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação 

dada 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, 
n.º 68/2013, de 29 de agosto e n.º 128/2015, de 3 de setembro, adaptada 
à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada 
pela Lei n.º 82/2014, de 31 de dezembro, faz -se público que, após deli-
beração da Assembleia Municipal, de 29 de abril de 2016, se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na 
Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal com vista 
ao recrutamento para os cargos de Direção Intermédia de 2.º grau, de 
Chefe de Divisão de Administração e Finanças (DAF) e Chefe de Di-
visão de Urbanismo, Planeamento, Obras e Ambiente (DUPOA), com 
as competências constantes do artigo 7.º e n.os 1 e 2 do artigo 8.º do 
Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, aprovado em 

 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS
Aviso n.º 14286/2016

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho da-
tado de 31 de agosto do corrente ano, e em cumprimento do disposto 
no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada, 
aplicada por força do disposto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, torna -se publico que foi determinada a abertura dos 
procedimentos concursais a seguir identificados:

a) Procedimento concursal para efeitos de recrutamento e sele-
ção tendo em vista o provimento do titular de direção intermédia de 
3.º grau — Educação e Desporto;

b) Procedimento concursal para efeitos de recrutamento e sele-
ção tendo em vista o provimento do titular de direção intermédia de 
3.º grau — Intervenção Social e Parceria Solidária.

A publicitação na bolsa de emprego público ocorrerá no dia seguinte 
ao da publicitação do presente aviso, devendo as candidaturas serem 
apresentadas no prazo de 10 dias úteis a partir da data daquela publi-
citação.

7 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Pedro Paulo 
Ramos Ferreira.

309996806 

sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 23 de novembro de 
2012, sob proposta da Câmara Municipal de 19 de novembro de 2012 e 
alterado por deliberação da Assembleia Municipal de 27 de dezembro de 
2013, sob proposta da Câmara Municipal de 23 de dezembro de 2013.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exi-
gido e dos métodos de seleção e de outras informações pertinentes para 
a apresentação da candidatura serão publicitados na Bolsa de Emprego 
Público, conforme disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na sua atual redação, no prazo de 8 dias úteis a contar 
da publicação do presente aviso.

2 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal da 
Chamusca, Dr. Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado.

309986949 
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