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Cargo de direção intermédia de 3.º grau, Gabinete de Comunicação, 
Relações Públicas e Relações Internacionais;

Cargo de direção intermédia de 3.º grau, Gabinete de Reabilitação 
Urbana.

10 de março de 2017. — O Presidente da Câmara, Carlos Eduardo 
da Silva e Sousa.

310338876 

 MUNICÍPIO DE SABROSA

Aviso n.º 3473/2017

Abertura de procedimento concursal de seleção para provimento 
de cargo de Direção Intermédia de 2.º grau (Chefe de Divisão)
Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
aplicável à Administração Local por força do n.º 1 da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, e na sequência da deliberação da Câmara Municipal 
tomada na reunião ordinária, realizada em 18 de janeiro de 2017, e da 
deliberação da Assembleia Municipal, tomada na sessão ordinária de 24 
de fevereiro de 2017, determino a abertura de procedimento concursal 
de seleção para provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau, 
Chefe de Divisão Administrativa, Financeira e Patrimonial, pelo prazo 
de 10 (dez) dias úteis a contar da data do presente aviso na Bolsa de 
Emprego Público (BEP).

A indicação dos requisitos formais de provimento do perfil exigido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção, constarão de publi-
cação na BEP.

13 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Sabrosa, Domingos Manuel Alves Carvas, Dr.

310344359 

 MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Aviso n.º 3474/2017

Procedimento concursal para provimento 
de cargo de direção intermédia

Para efeitos do disposto no 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 e 
Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, adaptada à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, faz -se público que, por meu despacho 
de 27 de outubro de 2015 e por deliberação da Câmara Municipal de 
Santarém, de 31 de agosto de 2016, será aberto procedimento concursal, 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação na bolsa de 
emprego público (www.bep.gov.pt), que ocorrerá até ao 2.º dia útil após 

 MUNICÍPIO DE TÁBUA

Aviso n.º 3475/2017
Para os devidos efeitos faz -se público que, por meu Despacho 

n.º 29/RH/2016, de 17 de outubro de 2016, e para os efeitos previs-
tos no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas 
Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64 -A/2008, de 31 de dezem-
bro, 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 na sua redação mais recente dada pela 
Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, aplicada à administração local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada pelas Leis n.º 82 -B/2014, 
de 31 de dezembro, e n.º 42/2016, de 28 de dezembro, encontram -se 
abertos os procedimentos concursais para provimento de três lugares em 
cargo de direção intermédia de 2.º grau, previstos no Mapa de Pessoal 
do Município de Tábua, para:

Ref. A) Um cargo de chefe de divisão para a Divisão de Obras Par-
ticulares e Gestão Urbanística do Município de Tábua;

Ref. B) Um cargo de chefe de divisão para a Divisão de Obras, Ser-
viços Urbanos e Ambiente do Município de Tábua;

Ref. C) Um cargo de chefe de divisão para a Divisão Administrativa 
e Financeira do Município de Tábua.

Os requisitos formais de provimento, o perfil exigido, a composi-
ção do Júri e os métodos de seleção a aplicar irão constar em aviso 
a ser colocado obrigatoriamente na Bolsa de Emprego Público, em 
www.bep.gov.pt, no 2.º dia útil após a data de publicação do presente 
aviso do Diário da República.

O aviso integral deste procedimento concursal estará disponível para 
consulta no sítio eletrónico do Município de Tábua, em www.cm -tabua.pt.

O prazo para apresentação das candidaturas é de 10 dias úteis a partir 
da data da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público.

13 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Câmara, Mário de Al-
meida Loureiro.

310339629 

a publicação do presente aviso no Diário da República, para provimento 
do seguinte cargo de direção intermédia de 2.º Grau:

Chefe da Divisão de Espaços Públicos e Ambiente;

A indicação dos requisitos formais de provimento, perfil exigido, 
métodos de seleção, composição do júri, constarão da publicação na 
Bolsa de Emprego Público.

Em cumprimento da alínea h), do artigo 9.º, da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

30 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Ricardo Gonçalves Ribeiro Gonçalves.

310338673 
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