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 MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE

Aviso (extrato) n.º 13933/2018

Procedimento concursal para provimento de dois cargos de Direção 
Intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão Municipal de Obras 
e Gestão Urbanística — Chefe de Divisão Municipal de Cultura 
e Desporto.
Para efeitos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, na atual redação, aplicada à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto na atual redação, torna -se público que 
por minha proposta de 26 de junho de 2018, aprovada por deliberações 
da Assembleia Municipal de 28 de junho de 2018 e da Câmara Muni-
cipal de 5 de julho de 2018, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias 
úteis, após publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público, 
procedimento concursal, para provimento em comissão de serviço, de 
2 lugares de Direção Intermédia de 2.º grau: Chefe de Divisão Municipal 
de Obras e Gestão Urbanística e Chefe de Divisão Municipal de Cultura 
e Desporto, previstos no mapa de pessoal e respetiva estrutura orgânica, 
desta Câmara Municipal.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção dos referidos proce-
dimentos concursais, serão publicitados na Bolsa de Emprego Público 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE SINTRA

Aviso n.º 13934/2018

Abertura de vários procedimentos concursais
para provimento 

de cargos de direção
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-

neiro, adaptada à Administração Local por força do artigo 1.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, torna -se público que, por deliberação do 
Conselho de Administração destes SMAS, na reunião de 2018/01/30, 
2018/04/04, 2018/06/19 e 2018/08/23, foram autorizadas as aberturas 
de procedimentos concursais tendentes ao provimento, em regime de 
comissão de serviço, de vários cargos de direção, do grupo de pessoal 
dirigente do mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Sintra, das seguintes Unidades Orgânicas:

Ref.ª 1/2018 — Diretor -delegado, cargo de direção superior de 1.º grau;
Ref.ª 2/2018 — Diretor de Departamento de Recursos Humanos, 

cargo de direção intermédia de 1.º;
Ref.ª 3/2018 — Chefe de Divisão de Sistemas e Tecnologias de Infor-

mação e Comunicações, cargo de direção intermédia de 2.º;
Ref.ª 4/2018 — Chefe de Divisão de Resíduos Sólidos, cargo de 

direção intermédia de 2.º

Nos exatos termos e condições melhor definidas em aviso a publicar 
na Bolsa de Emprego Público, a partir do 2.º dia útil após a publicação 
deste aviso.

O prazo de apresentação das candidaturas é de 10 dias úteis, contados 
a partir da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP).

13 de setembro de 2018. — A Vogal do Conselho de Administração, 
Maria Piedade Mendes.

311652388 

(BEP), após publicitação do presente aviso no Diário da República, 
pelo período de 10 dias úteis.

11 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, António José 
Rosa de Brito.
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g) Chefe da Divisão de Educação, Desporto e Cidadania
h) Chefe da Divisão de Ação Social e Saúde
i) Chefe da Divisão de Compras e Património
j) Chefe da Divisão de Ambiente, Energia e Obras
k) Chefe da Divisão de Gestão Urbanística
l) Chefe da Divisão de Planeamento do Território
m) Divisão de Serviços Urbanos e Gestão de Equipamentos
n) Chefe da Divisão de Mobilidade e Transportes
o) Diretor do Museu de Aveiro | equiparado a Chefe de Divisão

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

6 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara, José Ribau Es-
teves, eng.
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