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PARTE J1

 AGRICULTURA, FLORESTAS 
E DESENVOLVIMENTO RURAL

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

Aviso n.º 16470/2018

Nos termos previstos na 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 dezem-
bro, 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, faz -se público que a 
Direção -Geral de Alimentação e Veterinária, vai proceder à abertura, 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do primeiro dia de publicação 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), o procedimento concursal com 
vista ao provimento de um cargo de direção intermédia de 1.º grau, 
enquadrado no n.º 8.º da Portaria n.º 282/2012, publicado no Diário 
da República, 1.ª série n.º 180, de 17 de setembro de 2012:

Diretor de Serviços de Meios de Defesa Sanitária.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de 
interesse para a apresentação das candidaturas constará da publicação 
na bolsa de emprego público (BEP), até ao 3.º dia útil a contar da data 
do presente aviso na 2.ª série do Diário da República.

26 de outubro de 2018. — O Diretor -Geral de Alimentação e Veteri-
nária, Fernando Manuel d´Almeida Bernardo.
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 MUNICÍPIO DE MOURA

Aviso (extrato) n.º 16471/2018
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, na redação atual, aplicável à Administração Local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na redação atual, torna -se público que 
aprovada a correspondente constituição do júri em sessão da Assembleia 
Municipal de Moura de 26 de junho de 2018, sob proposta da Câmara 
Municipal, aprovada em reunião ordinária de 20 de junho de 2018, e na 
sequência do meu despacho de 09 de julho de 2018, irá proceder -se à 
abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da data da publicação do 
aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), dos procedimentos concursais 
para provimento dos cargos de Chefe de Divisão, do mapa privativo de 
pessoal desta Câmara Municipal:

Ref. A — 1 Lugar de Chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos;
Ref. B — 1 Lugar de Chefe da Divisão de Educação, Habitação e 

Desenvolvimento Social;
Ref. C — 1 Lugar de Chefe da Divisão de Cultura, Património e 

Desporto.
Ref. D — 1 Lugar de Chefe da Divisão de Planeamento, Gestão 

Urbanística, Investimento e Turismo;
Ref. E — 1 Lugar de Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e 

Recursos Humanos;
Ref. F — 1 Lugar de Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Património.

2 — A publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP) ocorrerá até ao 
2.º dia útil seguinte ao da publicação do presente aviso, com a indicação 
dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição 
do júri e dos métodos de seleção.

22 de outubro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, Ál-
varo Azedo.

311773912 


