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PARTE J1

 FINANÇAS
Comissão de Recrutamento e Seleção 

para a Administração Pública
Aviso (extrato) n.º 9319/2019

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 986_CReSAP_29_03/19 de recrutamento 
e seleção para o cargo de Subinspetor -Geral da Autoridade para as 
Condições do Trabalho.

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

14 -05 -2019. — A Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.
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 MUNICÍPIO DE BARRANCOS
Aviso (extrato) n.º 9320/2019

Abertura de procedimento para provimento de cargo
de Direção Intermédia de 3.º Grau

para a Unidade Orgânica de Obras e Serviços Urbanos
Para os devidos efeitos, torno público que, pelo meu Despacho n.º 28/

P/2019, de 07 de maio, precedido de aprovação por deliberações da Câ-
mara Municipal e da Assembleia Municipal de 11/04/2019 e 26/04/2019, 
respetivamente, foi autorizado nos termos dos artigos n.os 20.º e 21.º da 
Lei n.º 2/2004 de 15/01, na sua atual redação, adaptada a administração 
local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a abertura pelo prazo de 10 
dias úteis, a contar do 1.º dia útil da publicitação na BEP — Bolsa de 
Emprego Público, do procedimento concursal de seleção com vista ao 
provimento, em regime de comissão de serviço do cargos de direção 
intermédia de 3.º grau (Chefe de Unidade de Obras e Serviços Urbanos), 
previstos no Mapa de Pessoal deste Município:

O respetivo júri foi aprovado na sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de Barrancos, realizada em 26/04/2019, sob proposta apro-
vada em reunião da Câmara Municipal de 11/04/2019, de acordo com 
o artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.

Perfil pretendido do candidato: O titular do cargo será recrutado de 
entre indivíduos com capacidade de liderança e gestão das pessoas, visão 
estratégica, capacidade de planeamento e organização, capacidade de 
decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade 

 SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso n.º 9321/2019

Abertura de dois procedimentos concursais para provimento
de cargos de direção intermédia de 2.º grau

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, nas reuniões de 21 e 28 de 
março de 2019, foram autorizadas as aberturas de procedimentos con-
cursais tendentes ao provimento, em regime de comissão de serviço, 
de dois 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 6/2019 — Chefe de Divisão de Apoio Logístico, cargo de direção 
intermédia de 2.º grau;

Ref.ª 7/2019 — Chefe de Divisão de Ação Social, Segurança e Saúde, 
cargo de direção intermédia de 2.º grau;

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).

15 de maio de 2019. — A Vogal do Conselho de Administração, 
Maria Piedade Mendes.

312301594 

de análise da informação e sentido crítico, experiência profissional e 
formação técnica na área de atuação da unidade orgânica.

A indicação dos requisitos formais de provimento, dos métodos 
de seleção, da composição do júri, e outras informações de interesse 
para apresentação de candidatura ao referido procedimento concursal, 
será publicitada na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) e 
por extrato num jornal de expansão nacional. O presente aviso e a 
oferta de emprego publicitada na BEP estarão igualmente disponí-
veis para consulta no sítio eletrónico da Câmara Municipal www.
cm -barrancos.pt.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

7 de maio de 2019. — O Presidente, João António Serranito Nunes.
312299651 


