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Diário da República, 2.ª série — N.º 84 — 2 de maio de 2019
Superior/Especialista de Informática, ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários — Lei n.º 112/2017,
de 29 de dezembro, cujo aviso de abertura foi publicado na Bolsa de
Emprego Público, código OE201805/1469, de 29 de maio de 2018, por
deliberação do Conselho de Administração, foi homologado em 11 de
março de 2019 a conclusão com sucesso do período experimental do

seguinte trabalhador: Nuno Filipe Ferreira Rodrigues, para a carreira/
categoria de Técnico Superior/Especialista de Informática, tendo-lhe
sido atribuída uma classificação de 16,00 valores.
9 de abril de 2019. — Pelo Presidente do Conselho de Administração,
o Vogal, João Paulo Lopes Gouveia.
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PARTE J1
MUNICÍPIO DE LAMEGO
Aviso (extrato) n.º 7602/2019
Procedimento concursal para provimento de 1 titular do cargo
de direção intermédia de 2.º grau: chefe
da Divisão de Educação, Ação Social e Cultural
Para os devidos efeitos se torna público que, atendendo à deliberação
da Câmara Municipal de 28 de janeiro de 2019 e à deliberação da Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de 2019, nos termos dos artigos 20.º e
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, e 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à administração local por
força do n.º 1 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e de harmonia com o
Regulamento de Organização dos Serviços do Município de Lamego,
publicado pelo Despacho n.º 415/2013, no Diário da República, 2.ª série,
n.º 5, de 8 de janeiro de 2013, se encontra aberto pelo prazo de dez dias
úteis, a contar do 1.º dia útil da publicação na Bolsa de Emprego Público
(BEP), o seguinte procedimento concursal para provimento de um cargo
de direção intermédia de 2.ª grau:
Chefe da Divisão de Educação, Ação Social e Cultural.
A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do
perfil exigido, dos métodos de seleção, da composição do júri e outras
informações de interesse para a apresentação de candidatura ao referido
procedimento constará da publicação na Bolsa de Emprego Público
(www.bep.gov.pt).
10 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, Ângelo Manuel
Mendes Moura.
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MUNICÍPIO DE MÊDA
Aviso (extrato) n.º 7603/2019
Procedimento concursal para provimento de cargo
de direção intermédia de 2.º grau
1 — Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis 51/2005, de
30 de agosto e 64-A/2008, de 31 de dezembro, Lei n.º 3-B/2010, de 28 de
abril, n.º 64/2011, de 22 de dezembro e n.º 68/2013, de 29 de agosto, aplicável à Administração Local pelo disposto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, torna-se público que,
por deliberação favorável do órgão executivo datada de 08 de fevereiro
de 2019 e deliberação da Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de
2019, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar do primeiro
dia útil de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), o seguinte
procedimento concursal em regime de comissão de serviço:
1 (um) lugar de Cargo de Direção Intermédia de 2.º grau — Chefe da
Divisão de Obras Municipais e Infraestruturas;
2 — Habilitações Literárias exigidas:
Licenciatura em Engenharia Civil

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 da candidatura constará da publicação na
Bolsa de Emprego Público (BEP), a ocorrer no 1.º dia útil da publicação
do presente aviso no Diário da República.
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, “a Administração 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 discriminação”.
16 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, Prof. Anselmo Antunes de Sousa.
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Aviso (extrato) n.º 7604/2019
Procedimento concursal para provimento de dois Cargos
de Direção Intermédia de 3.º Grau
1 — Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis 51/2005,
de 30 de agosto e 64-A/2008, de 31 de dezembro, Lei n.º 3-B/2010,
de 28 de abril, n.º 64/2011, de 22 de dezembro e n.º 68/2013, de 29
de agosto, aplicável à Administração Local pelo disposto no n.º 1 do
artigo 2.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação,
torna-se público que, por deliberação favorável do órgão executivo
datada de 08 de fevereiro de 2019 e deliberação da Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de 2019, se encontra aberto pelo prazo de
10 dias úteis a contar do primeiro dia útil de publicação na Bolsa de
Emprego Público (BEP), os seguintes procedimentos concursais em
regime de comissão de serviço:
Referência A: 1 (um) lugar de Cargo de Direção Intermédia de
3.º Grau — Chefe da Unidade Orgânica Gestão Administrativa e Financeira;
Referência B: 1(um) lugar de Cargo de Direção Intermédia de
3.º grau — Chefe da Unidade Orgânica Serviços Urbanos e Ambiente;
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 da candidatura constará da publicação na
Bolsa de Emprego Público (BEP), a ocorrer no 1.º dia útil da publicação
do presente aviso no Diário da República.
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, “a Administração 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 discriminação”.
16 de abril de 2019. — O Presidente da Câmara, Prof. Anselmo Antunes de Sousa.
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