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Para os efeitos dos artigos 36.º, n.os 4 e 5, e 39.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, ficam os candidatos, notificados 
da homologação da lista de ordenação final do procedimento con-
cursal para a constituição de reserva de recrutamento de assistentes 
operacionais, na área de Condutores de Máquinas Pesadas e Veí-

culos Especiais, na reunião do Conselho de Administração acima 
mencionada.

21 de novembro de 2018. — A Vogal do Conselho de Administração, 
Maria Piedade Mendes.
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PARTE J1

 MUNICÍPIO DE CINFÃES

Aviso (extrato) n.º 18070/2018

Procedimento concursal para provimento de um lugar de Direção 
Intermédia de 2.º grau para a unidade orgânica

Administrativa e Financeira e Apoio ao Cidadão (AFAC)
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º e do ar-

tigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação, adaptada 
à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na atual 
redação, torna -se público que por deliberação da Câmara Municipal de 
14 de junho de 2017 e da Assembleia Municipal de 18 de setembro de 
2017, que autorizam a abertura de procedimento concursal de seleção 
para provimento de cargo dirigente, e meu despacho de 2 de maio de 
2018, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir 
da data da publicitação da oferta na bolsa de emprego público (BEP), 
procedimento concursal de seleção para provimento do cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão da Unidade Orgânica Admi-
nistrativa e Financeira e Apoio ao Cidadão (AFAC), cujas competências 
constam da estrutura orgânica dos serviços deste Município.

A publicitação na Bolsa de Emprego Público terá lugar até ao ter-
ceiro dia útil posterior ao da publicitação do presente aviso no Diário 
da República.

15 de novembro de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Serafim Rodrigues, Dr.
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 Aviso (extrato) n.º 18071/2018

Procedimento concursal de seleção para recrutamento de um Di-
rigente Intermédio de 2.º grau para a unidade orgânica Planea-
mento, Gestão Urbanística e Obras Municipais e Particulares 
(PGUOMP).
Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º e do ar-

tigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação, adaptada 
à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na atual 
redação, torna -se público que por deliberação da Câmara Municipal de 
12 de dezembro de 2016 e da Assembleia Municipal de 30 de dezembro 
de 2016, que autorizam a abertura de procedimento concursal de seleção 
para provimento de cargo dirigente, e meu despacho de 13 de setembro 
de 2018, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, contados a 
partir da data da publicitação da oferta na bolsa de emprego público 
(BEP), procedimento concursal de seleção para provimento do cargo de 
direção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão da Unidade Orgânica 
Planeamento, Gestão Urbanística e Obras Municipais e Particulares 
(PGUOMP), cujas competências constam da estrutura orgânica dos 
serviços deste Município.

A publicitação na Bolsa de Emprego Público terá lugar até ao ter-
ceiro dia útil posterior ao da publicitação do presente aviso no Diário 
da República.

15 de novembro de 2018. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal, 
Serafim Rodrigues, Dr.
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