
10700  Diário da República, 2.ª série — N.º 66 — 3 de abril de 2019 

e emprego>Emprego e atividade profissional>Emprego na autarquia> 
Procedimentos concursais a decorrer).

26 de março de 2019. — A Diretora Municipal de Recursos Humanos, 
Salomé Ferreira.

312177162 

 MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

Aviso (extrato) n.º 6095/2019
Élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão, Vereadora no uso das com-

petências delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, pelo 
Despacho n.º 224/2017 e publicitado pelo Edital n.º 192/2017, con-
feridas ao abrigo do disposto no artigo 36.º e alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em harmonia com 
o disposto no n.º 1 do artigo 20.º e no n.º 1 do artigo 21.º, ambos da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alteradas pelas Leis n.º 51/2005, de 
30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 
64/2011, de 22 de dezembro, 68/2913, de 29 de agosto e 128/2015, de 
3 de setembro, adaptada à administração local pela Lei n. 49/2012, de 

29 de agosto, torna público que, por deliberação da Câmara Municipal 
de Santa Cruz a 29 de novembro de 2018, foi autorizada a abertura 
de: procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao 
provimento do titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau, de 
Chefe da Divisão Municipal de Urbanismo e Planeamento, em comis-
são de serviço pelo período de três anos, conforme consta do mapa de 
pessoal desta Câmara Municipal.

Mais torna público que as candidaturas ao referido procedimento 
concursal deverão ser formalizadas durante os 10 dias úteis da sua 
publicitação na BEP — Bolsa de Emprego Público, a ocorrer no dia 
útil seguinte ao da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário 
da República, a qual conterá, entre outros elementos, a indicação dos 
requisitos formais de provimento, o perfil exigido, a composição do júri 
designado por deliberação da Assembleia Municipal de Santa Cruz a 10 
de dezembro de 2018 e os métodos de seleção.

Para constar se lavrou o presente aviso que será igualmente inserido 
na página eletrónica do Município e publicado em órgão de imprensa 
de expansão nacional.

7 de março de 2019. — A Vereadora, com o pelouro dos Recur-
sos Hu ma nos, Élia Luísa Dias Gonçalves Ascensão.
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