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 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso n.º 14797/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que na sequência de 
procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 223 de 21 de novembro de 2016, aviso 14596/2016 
referência A, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas com 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para o 
exercício de funções inerentes à carreira/categoria posta a concurso com 
a candidata, Ana Reis Costa Mendes, com início a 03 de setembro de 
2018, Posicionada na 1.ª posição remuneratória da Carreira/Categoria 
de Assistente Técnico, Nível 5 da tabela única remuneratória. Por deli-
beração do Conselho de Administração destes Serviços Municipalizados 
em reunião de, 26 de junho de 2018.

2 de outubro de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Fernando Manuel Tinta Ferreira.

311696777 

 Aviso n.º 14798/2018
Para os devidos efeitos se torna público que o Conselho de Adminis-

tração destes Serviços Municipalizados em reunião de 04 de setembro 
de 2018, deliberou nomear o júri efetivo para o período experimental do 
procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 223 de 21 de novembro de 2016, aviso 14596/2016 
referência A, para o contrato de trabalho em funções públicas, com 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para o 
exercício de funções inerentes à carreira/categoria posta a concurso com 
a candidata, Ana Reis Costa Mendes, o seguinte:

Presidente — Dr. José Manuel do Vale Moura Ferreira Gomes — Di-
retor Delegado, 1.º Vogal Efetivo — Rute Alexandra Gonçalves Hen-
riques — Técnica Superior, 2.º Vogal Efetivo — Odete Maria Andrade 
Alexandre — Coordenadora Técnica. São mantidos os vogais suplentes 
do aviso de abertura.

2 de outubro de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Fernando Manuel Tinta Ferreira.

311696809 

PARTE J1

 FINANÇAS

Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública

Aviso (extrato) n.º 14799/2018

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro, e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto 
e pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, torna -se público que a 
CReSAP, entidade responsável pelo procedimento, vai proceder à 
abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da publicitação na 
sua plataforma eletrónica, do procedimento concursal n.º 886_CRe-
SAP_41_07/18 de recrutamento e seleção para o cargo de Presi-
dente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social, I. P.

A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa 
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará 
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.

28 -09 -2018. — A Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.

311693609 

 MUNICÍPIO DA BATALHA

Aviso n.º 14800/2018

Abertura de procedimento concursal de seleção para provimento 
de cargos de direção intermédia de 2.º grau — Chefes de Divisão
Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 

15/01, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22/12, aplicável à Admi-
nistração Local por força do artigo 1.º da Lei n.º 49/2012, de 29/08 e na 
sequência do despacho do Sr. Presidente da Câmara de 07 de junho de 
2018, da deliberação da Câmara Municipal, tomada na reunião realizada 
em 24/09/2018 e da deliberação da Assembleia Municipal, tomada na 
Sessão Ordinária de 27/09/2018, faz -se público que a Câmara Municipal 
da Batalha, vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da 
data da publicação do presente aviso na bolsa de emprego público (BEP), 
dos seguintes procedimentos concursais de seleção e recrutamento de 
cargos de direção intermédia de 2.º grau, conforme previsto no Regula-
mento Orgânico do Município, publicado por Despacho n.º 3278/2018, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 64, de 02 de abril de 2018:

a) Chefe de Divisão de Ordenamento do Território (DOT);
b) Chefe de Divisão de Obras Municipais (DOM).

A indicação dos respetivos requisitos de provimento, conteúdo funcio-
nal e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção 
será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt.

28 de setembro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Paulo 
Jorge Frazão Batista dos Santos.

311693869 


