
Diário da República, 2.ª série — N.º 35 — 17 de fevereiro de 2017  3221

PARTE J1

 CI-AMAL — COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE

Aviso n.º 1883/2017

Abertura de procedimento concursal de recrutamento para pro-
vimento de um dirigente intermédio de 1.º grau, Diretor de De-
partamento da Unidade de Planeamento Estratégico, Assessoria 
Técnica e Projetos.

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 11.º da Lei n.º 77/2015, 
de 29 de julho, torna -se público que, por deliberação de 13 de ja-
neiro de 2017 do Conselho Intermunicipal relativa à proposta n.º 1/
CI/2017, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 
dia da publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento 
concursal para provimento de um cargo de direção intermédia de 
1.º grau — Diretor de Departamento da Unidade de Planeamento 
Estratégico, Assessoria Técnica e Projetos. A indicação dos requi-
sitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do 
júri, dos métodos de seleção e de outras informações pertinentes 
para a apresentação da candidatura serão publicitados na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), depois do presente aviso ser publicado 
na 2.ª série do Diário da República e em órgão de imprensa de 
expansão nacional.

2 de fevereiro de 2017. — O Primeiro -Secretário, Miguel Freitas.
310241845 

 Aviso n.º 1884/2017

Abertura de procedimento concursal de recrutamento
para provimento de um dirigente intermédio

de 2.º grau, Chefe de Divisão da Unidade de Serviços Partilhados

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 11.º da Lei n.º 77/2015, 
de 29 de julho, torna-se público que, por deliberação de 13 de janeiro 
de 2017 do Conselho Intermunicipal relativa à proposta n.º 2/CI/2017, 
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da 
publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento 
concursal para provimento de um cargo de direção intermédia de 
2.º grau — Chefe de Divisão da Unidade de Serviços Partilhados. 
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exi-
gido, da composição do júri, dos métodos de seleção e de outras 
informações pertinentes para a apresentação da candidatura serão 
publicitados na Bolsa de Emprego Público (BEP), depois do presente 
aviso ser publicado na 2.ª série do Diário da República e em órgão 
de imprensa de expansão nacional.

2 de fevereiro de 2017. — O Primeiro-Secretário, Miguel Freitas.
310242055 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Aviso n.º 1886/2017
Por meus despachos, datados de 2 de fevereiro de 2017, torna -se público 

que o Município de Vila Nova de Famalicão, nos termos do disposto 
no artigo 18.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, na 
sequência da aprovação em sede de reunião da Assembleia Municipal 
do Município de Vila Nova de Famalicão, realizada em 20 de junho de 
2014, por proposta deliberada da Câmara Municipal aprovada em reunião 
de 3 de junho de 2014, encontram -se abertos pelo prazo de 10 dias úteis, 
a contar da data de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), os 
procedimentos concursais para provimento em regime de comissão de 
serviço, dos seguintes cargos de direção intermédia de 2.º grau: Chefe da 
Divisão de Polícia Municipal; Chefe da Divisão de Bibliotecas e Arquivos; 
Chefe da Divisão de Gestão e fiscalização Urbanística.

Os requisitos formais de provimento, do perfil exigido, os métodos de 
seleção e a composição do júri, e outros elementos exigidos à formalização 
da candidatura, serão publicitados na Bolsa de Emprego Público, em www.
bep.gov.pt, até ao 2.º dia útil após a data de publicação do presente aviso.

6 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Cunha, Dr.

310239561 

 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA

Aviso (extrato) n.º 1885/2017

Abertura de Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de 
Chefe de Divisão Municipal — Cargo de Direção Intermédia de 
2.º Grau para a Unidade Orgânica Flexível “Divisão Financeira 
e Patrimonial”.
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 

sua atual redação; e adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, torna -se público que, por deliberação da Câmara Municipal 
de Idanha -a -Nova datada de 25 de novembro de 2016, se encontra aberto 
o procedimento concursal para provimento do cargo de chefe de divisão 
municipal — cargo de direção intermédia de 2.º grau para a unidade or-
gânica flexível “Divisão Financeira e Patrimonial”. Os requisitos formais 
de provimento, o perfil exigido, a composição do júri e os métodos de 
seleção constam da publicitação na Bolsa de Emprego Público.

O prazo para apresentação das candidaturas é de 10 dias úteis, con-
tados a partir da data de publicitação do Aviso na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), que deverá ocorrer nos próximos dois dias úteis e cujo 
aviso integral deve ser consultado. O Aviso é igualmente publicitado 
em jornal de expansão nacional.

3 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Eng.º Armindo 
Moreira Palma Jacinto.
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