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Murgueira, 9-9/A, Amadora, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar do 1.º dia de publicitação na bolsa de emprego público 
(BEP), o procedimento concursal com vista ao recrutamento do titular 
do cargo de direcção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão das 
Entidades Gestoras e Mercado de Resíduos — para o exercício das 
competências previstas no n.º 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 573-C/2007, 
de 30 de Abril.

9 de Maio de 2011. — A Directora do Departamento de Recursos 
Humanos, Financeiros e Patrimoniais, Fernanda da Piedade Martins 
Chilrito Mendes Bernardo.

204662509 

 Aviso n.º 10904/2011

Procedimento concursal com vista ao recrutamento do titular 
do cargo de direcção intermédia de 1.º grau — Director 

do Departamento de Fluxos Especiais e Mercado de Resíduos
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 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, 
torna -se público que, por despacho de 20 de Janeiro de 2011 do Director-
-Geral da Agência Portuguesa do Ambiente, sediada na Rua da Mur-
gueira, 9 -9/A, Amadora, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis 
a contar do 1.º dia de publicitação na bolsa de emprego público (BEP), o 
procedimento concursal com vista ao recrutamento do titular do cargo de 
direcção intermédia de 1.º grau — Director do Departamento de Fluxos 
Especiais e Mercado de Resíduos — para o exercício das competên-
cias previstas no artigo 6.º da Portaria n.º 573 -C/2007, de 30 de Abril.

9 de Maio de 2011. — A Directora do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais, Fernanda da Piedade 
Martins Chilrito Mendes Bernardo.

204664412 

 MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA

Aviso n.º 10905/2011

Procedimento concursal para provimento do cargo de direcção 
intermédia de 2.º grau — Chefe

 de Divisão Administrativa e Financeira

Nos termos da redacção dada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de De-
zembro, ao artigo 21.º; da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada 
e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 5 de Agosto, aplicada à admi-
nistração local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado 
e republicado pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, torna -se 

 MUNICÍPIO DE SOUSEL

Aviso n.º 10906/2011
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a 

redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e com a alteração 
dada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro e Lei n.º 3 -B/2010, de 
28 de Abril, aplicável à Administração Local por força do Decreto  -Lei 
n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto  -Lei 
n.º 104/2006, de 7 de Junho, com a alteração dada pelo Decreto  -Lei 
n.º 305/2009, de 23 de Outubro, faz  -se público que, por deliberação da 
Câmara Municipal de 22 de Fevereiro de 2011, se encontram abertos, 
e que serão publicitados em www.bep.gov.pt até ao 2.º dia útil após a 
data da publicação do presente aviso, pelo prazo de 10 dias, os seguin-
tes procedimentos concursais para provimento dos cargos de direcção 
intermédia de 2.º e 3.º Graus:

Chefe de Divisão de Modernização Administrativa e Comunica-
ção — direcção intermédia de 2.º Grau

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira — direcção intermédia 
de 2.º Grau

Chefe de Divisão de Turismo, Cultura, Desporto, Juventude e Rede 
Social — direcção intermédia de 3.º Grau

Chefe de Divisão de Águas, Saneamento e Resíduos — direcção 
intermédia de 3.º Grau

Chefe de Divisão de Educação, Acção Social, Saúde e Habitação — 
direcção intermédia de 3.º Grau

A indicação dos requisitos formais de provimento, perfis exigidos, 
métodos de selecção e composição do júri, constará da publicitação na 
Bolsa de Emprego Público.

28 de Abril de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Armando Varela.

304624706 

público que, por deliberação de Câmara de 21 de Fevereiro de 2011, se 
encontra aberto procedimento concursal para provimento de cargo de 
direcção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira, que vai ser publicitado na bolsa de emprego público (BEP), 
www.bep.pt, até ao 2.º dia útil após a data da publicação do presente 
aviso no Diário da República e pelo prazo de 10 dias úteis.

A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exi-
gido, dos métodos de selecção e da composição do júri constará da 
publicação na BEP.

28 de Abril de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, Victor 
Mendes.

304645637 
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