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 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Aviso n.º 3263/2017
O presente aviso procede à republicação do Aviso de abertura do 

procedimento concursal para o provimento de um cargo de Dirigente 
Intermédio de 4.º Grau para os Serviços de Gestão Multimédia da Es-
cola Superior de Comunicação Social de Lisboa do IPL, Aviso (extrato) 
n.º 484/2017 publicado no n.º 7 do Diário da República, 2.ª série, de 
10 de janeiro, uma vez que o código de oferta OE201701/0213 publi-
citado na Bolsa de Emprego Público (BEP) detém uma imprecisão na 
descrição dos códigos da habilitação para o cargo a prover (onde se lê 
21 deve ler -se 21 e 34).

Torna -se público que se encontra aberto pelo prazo de dez dias úteis 
concurso para o provimento do Cargo de Dirigente Intermédio de 
4.º Grau para os Serviços de Gestão Multimédia para a ESCS.

O presente aviso será publicado num jornal de expansão nacional.
A indicação dos respetivos requisitos de provimento, do perfil exigido, 

da composição do júri e dos métodos de seleção constará da publicitação 
na BEP, que se efetuará no dia seguinte a contar da data da publicação 
do presente aviso. O aviso integral deste procedimento concursal estará 
disponível no sítio eletrónico do IPL, www.ipl.pt.

1 de fevereiro de 2017. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Lisboa, Professor Doutor Elmano da Fonseca Margato.

310359596 

 MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES

Aviso (extrato) n.º 3264/2017

Abertura de Procedimentos concursais de seleção para provimento 
de cargos de direção intermédia de 2.º grau

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º, e 
do artigo 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, alterada pelas Leis n.os 82 -B/2014, de 31 
de dezembro e 42/2016, de 28 de dezembro, torna -se público que por 
deliberação da Assembleia Municipal de 18 de fevereiro de 2017, que 
autoriza a abertura de procedimentos concursais para provimento de 
cargos dirigentes, e meu despacho de 6 de março de 2017, se encontram 
abertos pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da publi-
citação da oferta na bolsa de emprego público (BEP), procedimentos 

 MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

Aviso (extrato) n.º 3265/2017

Abertura de Procedimento Concursal de Seleção para Provimento de 
Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau, Unidade de Património 
e Cultura e Cargo de Direção Intermédia de 4.º Grau, Unidade 
de Comunicação e Imagem.
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 e 
68/2013, de 29 de agosto, adaptada à Administração Local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, e por deliberação da Câmara Munici-
pal de 9 de novembro de 2016, aprovada a constituição do Júri em Sessão 
da Assembleia Municipal, de 29 de novembro de 2016, será publicado 
na Bolsa de Emprego Público em www.bep.gov.pt, até ao 2.º dia útil 
após a data da publicação do presente aviso no Diário da República e 
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), e em jornais de expansão nacional, para provimento dos 
seguintes cargos de direção intermédia de 3.º e 4.º grau:

a) Unidade Património e Cultura;
b) Unidade de Comunicação e Imagem.

A indicação dos requisitos formais de provimento, perfil exigido, 
métodos de seleção, composição do júri, constará da publicitação na BEP.

8 de março de 2017. — O Vice -Presidente da Câmara, Fernando 
Manuel Quaresma Coelho Marques Fernandes.

310327868 

concursais de seleção para provimento dos seguintes cargos de direção 
intermédia de 2.º grau, cujas competências constam da estrutura orgânica 
dos serviços deste Município:

Ref. A — Chefe de Divisão de Edifícios e Equipamentos;
Ref. B — Chefe de Divisão de Vias de Comunicação.

A publicitação na Bolsa de Emprego Público terá lugar até ao ter-
ceiro dia útil posterior ao da publicitação do presente aviso no Diário 
da República.

6 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Manuel Moreira.

310324562 


