Diário da República, 2.ª série — N.º 201 — 19 de outubro de 2016
MUNICÍPIO DE GÓIS
Aviso (extrato) n.º 12796/2016
Nos termos do disposto no artigo 21.º, da 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 dezembro, 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, por remissão do
n.º 1, do artigo 2.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, torna-se público
que, por deliberação da Câmara Municipal, de 12 de julho de 2016, que
autorizou a abertura do procedimento, e por deliberação da Assembleia
Municipal, de 10 de agosto de 2016, que designou o respetivo júri, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de

31099

publicação do presente Aviso, na Bolsa de Emprego Público, procedimento concursal para provimento de um cargo de direção intermédia de
2.º grau — Chefe de Divisão — para a Divisão de Gestão Urbanística,
Planeamento e Ambiente do Município de Góis.
Os requisitos formais de provimento, o perfil exigido, a composição
do júri, os métodos de seleção e outros elementos exigidos para formalização da candidatura do referido procedimento concursal, serão
publicitados na Bolsa de Emprego Público, até ao 2.º dia útil após a
presente publicação.
3 de outubro de 2016. — O Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Mário Barata Garcia, Dr.
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PARTE J3
FINANÇAS
Direção-Geral da Administração e do Emprego Público
Aviso n.º 12797/2016
Comissão Paritária
Acordo Coletivo de Trabalho n.º 300/2015
Acordo Coletivo de Empregador Público celebrado entre o Município do Seixal e o STE — Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado
e Entidades com Fins Públicos, publicado no Diário da República, 2.ª série, Parte J3, n.º 247, de 18 de dezembro de 2015
Composição da comissão paritária, constituída nos termos e para os efeitos do disposto na cláusula 26.ª, do ACT n.º 300/2015:
Em representação do empregador público:
Maria Manuela Palmeiro Calado
Joaquim Carlos Coelho Tavares
Em representação da associação sindical:
Jorge Alves Pereira
Anabela Rodrigues
Mandado publicar ao abrigo do artigo 356.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, no uso da competência delegada pelo Despacho n.º 13824/2013, de
16 de outubro, publicado em DR 2.ª série, de 30 de outubro
19 de setembro de 2016. — A Subdiretora-Geral, Sílvia Gonçalves.
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