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 MUNICÍPIO DE FARO

Aviso (extracto) n.º 4921/2011
1 — Nos termos 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 redacção dada pela 
Lei n.º 51/2005 de 30 de Agosto, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro e pela Lei n.º 3 -B/2010, de 
28 de Abril, aplicada à Administração Local por força do Decreto-
-Lei n.º 93/2004 de 20 de Abril, com as alterações do Decreto -Lei 
n.º 104/2006 de 07 de Junho e Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de 
Outubro, torna -se público que por meu Despacho, de 04 de Janeiro 
de 2011, se encontra aberto procedimento concursal com vista ao 
provimento de uma vaga para Chefe de Divisão de Museus, Arque-
ologia e Restauro, (Cargo de Direcção intermédia de 2.º grau), do 
respectivo Mapa de Pessoal.

2 — O referido procedimento concursal será publicado em Jornal de 
Expansão Nacional, por extracto e na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
em www.bep.gov.pt, a partir do dia seguinte à publicação do presente 
aviso no Diário da República, pelo prazo de 10 dias úteis, contendo a 
indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da 
composição do Júri e dos Métodos de Selecção.

04 de Janeiro de 2011. — O Vice -Presidente da Câmara Municipal 
de Faro, Dr. Rogério Conceição Bacalhau Coelho.

304212918 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso (extracto) n.º 4922/2011
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, 

na redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, e 
aplicável à Administração Local por força do artigo 1.º do Decreto -Lei 
n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 
7 de Junho, torna -se público que, por meu despacho, de 20/07/2010, 
exarado no uso de competências em matéria de superintendência na 
gestão e direcção do pessoal ao serviço do município, conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, 
foi autorizada a abertura de procedimentos concursais tendentes ao 
provimento, em regime de comissão de serviço, dos seguintes cargos 
de direcção intermédia de 2.º grau da Câmara Municipal de Sintra, 
nos exactos termos e condições melhor definidos em aviso a publi-
citar na Bolsa de Emprego Público, no dia 23 de Fevereiro de 2011.

 Aviso (extracto) n.º 4923/2011
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-

neiro, na redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de 
Dezembro, e aplicável à Administração Local por força do artigo 1.º 
do Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 104/2006, de 7 de Junho, torna -se público que, por meu despa-
cho, de 20/07/2010, exarado no uso de competências em matéria 
de superintendência na gestão e direcção do pessoal ao serviço do 
município, conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi conferida 
pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, foi autorizada a abertura de 
procedimentos concursais tendentes ao provimento, em regime de 
comissão de serviço, dos seguintes cargos de direcção intermédia de 
2.º grau da Câmara Municipal de Sintra, nos exactos termos e con-
dições melhor definidos em aviso a publicitar na Bolsa de Emprego 
Público, no dia 23 de Fevereiro de 2011.

Chefe da Divisão de Ambiente e Políticas de Resíduos Sólidos Ur-
banos

Chefe da Divisão de Mobilidade Urbana
Chefe da Divisão de Fiscalização de Intervenções no Subsolo

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

20 de Janeiro de 2011. — O Presidente da Câmara, Fernando Ro-
boredo Seara.

304263721 

Chefe da Divisão de Licenciamento de Actividades Económicas e 
Gestão de Mercados

Chefe da Divisão de Empreitadas
Chefe da Divisão de Formação e Desenvolvimento Organizacional

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

19 de Janeiro de 2011. — O Presidente da Câmara, Fernando Ro-
boredo Seara.

304263616 




