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 MUNICÍPIO DA AMADORA

Aviso n.º 6186/2018
Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida 

pelo Despacho n.º 38/P/2017, de 07 /11, e para os devidos efeitos, torna -se 
público que, nos termos dos artigos 20.º e 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 dezembro, n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, n.º 64/2011, de 22 de de-
zembro, e n.º 68/2013, de 29 de agosto), do artigo 12.º da 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), e do anexo IV do Regulamento Orgânico 
dos Serviços Municipais, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 11, de 16 de janeiro de 2013 (alterado e republicado pelo Despacho 
n.º 12471/2015, de 4 de novembro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 216, de 4 de novembro de 2015), a Câmara Municipal da 
Amadora pretende selecionar um/a candidato/a para o exercício do cargo 
de Chefe do Gabinete de Apoio às Escolas, do Departamento de Educação 
de Desenvolvimento Sociocultural, considerado nos termos legais direção 
intermédia de 3.º grau.

1 — Área de atuação: é a constante no aviso n.º 9186/2017, de criação 
do Gabinete de Apoio às Escolas, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 155, de 11 de agosto de 2017.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, habilitação exi-
gida, do perfil pretendido, da composição do júri, dos métodos de seleção 
bem como da formalização de candidaturas será publicada na BEP, con-
forme o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do presente aviso.

10 de abril de 2018. — A Vereadora Responsável pela Área dos Re-
cursos Humanos, Rita Madeira.

311290058 

 MUNICÍPIO DE GUIMARÃES

Aviso n.º 6187/2018

Concurso para provimento de cargo de direção 
intermédia de 1.º 2.º grau

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, faz -se público 
que o Município de Guimarães vai proceder, de acordo com as delibera-
ções da Câmara Municipal de 8 de fevereiro de 2018, e da Assembleia 
Municipal de 23 de fevereiro de 2018, à abertura de procedimentos 
concursais para os cargos de Direção Intermédia de 1.º e 2.º:

A — Diretor do Departamento de Urbanismo;
B — Chefe da Divisão de Cultura;
C — Chefe da Divisão de Turismo;
D — Chefe da Divisão da Atendimento e Apoio ao Munícipe;
E — Chefe da Divisão de Auditoria e Qualidade;
F — Divisão da Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes;
G — Divisão da Desenvolvimento Económico.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição dos júris e dos métodos de seleção dos referidos proce-
dimentos concursais, serão publicitadas na Bolsa de Emprego Público, 
até ao 2.º dia útil após a data da publicação deste aviso e pelo período 
de 10 dias úteis.

20 de abril de 2018. — A Vereadora de Recursos Humanos, Sofia 
Ferreira.

311292407 
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