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 MUNICÍPIO DE LEIRIA

Aviso (extrato) n.º 14511/2016
Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, na qualidade de Vice -Presidente 

da Câmara Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é confe-
rida pela alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, alterada, aplicada por força do n.º 3 do artigo 57.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada, e ao abrigo 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 n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, alterada, torna público que, por deliberação da Câmara Mu-
nicipal de Leiria, de 31 de maio de 2016, foi autorizada a abertura de 
procedimento concursal para efeitos de recrutamento e seleção tendo em 
vista o provimento do titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau 
de Chefe da Divisão de Obras Municipais (Ref. PC.01.2016.CDIOM).

Mais torna público que as candidaturas deverão ser formalizadas no prazo 
de 10 dias úteis, contados da data da publicitação daquele procedimento con-
cursal na Bolsa de Emprego Público, com a indicação, entre outros elementos, 
dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do 
júri designado por deliberação da Assembleia Municipal de Leiria, de 9 de ju-
nho de 2016, e dos métodos de seleção, a qual deverá ocorrer no primeiro dia 
útil após a publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República.

Para constar se lavrou o presente aviso, que vai ser inserido na pá-
gina eletrónica do Município de Leiria e publicado em órgão de im-
prensa de expansão nacional e na 2.ª série do Diário da República, 
em local especialmente dedicado a concursos para cargos dirigentes.

20 de outubro de 2016. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal 
(n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada), 
Gonçalo Lopes.
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