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PARTE J1

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR,
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente
e do Ordenamento do Território

Aviso n.º 7808/2013

Procedimento concursal para provimento de cargo 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 janeiro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, faz -se 
público que, por meu despacho de 24 de maio de 2013, se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do primeiro dia de publici-
tação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal de 
seleção com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 2.º 
grau correspondente a chefe de Divisão da Unidade de Gestão Financeira 
e Património, com as competências constantes no artigo 3.º do Anexo 
ao Despacho n.º 9263/2012, de 30 de maio, publicado na 2.ª série do 
Diário da República em 10 de julho de 2012.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri, dos métodos de seleção e outras infor-
mações de interesse para a apresentação das candidaturas constará da 
publicitação na BEP, a ocorrer no prazo de 2 dias úteis após a publicação 
do presente aviso.

4 de junho de 2013. — O Inspetor -Geral, Pedro Duro.
207029475 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Aviso (extrato) n.º 7809/2013
Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 21.º da lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, na republicação do anexo B da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezem-
bro, faz -se público que, por despacho do Reitor da Universidade Aberta 
de 28/01/2013, se encontra aberto procedimento concursal para recruta-
mento, seleção e provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau:

Coordenador do Gabinete jurídico da Universidade Aberta (equiparado 
a dirigente intermédio de 2.º grau).

O referido procedimento concursal será publicitado na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), durante 10 dias úteis, até ao 2.º dia útil após 
a publicação do presente aviso no Diário da República, contendo a 
indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da 
composição do júri, dos métodos de seleção, e demais detalhes podendo 
ser consultado em www.bep.gov.pt

31 de maio de 2013. — O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva Dias.
207024274 

 MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Aviso (extrato) n.º 7810/2013
Faz -se público que, de acordo com o meu despacho datado de onze 

de abril do ano em curso, no uso da competência prevista na alínea a), 
do n.º 2, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de 
janeiro, e deliberações tomadas pela Câmara e Assembleia Municipais, 
respetivamente nos dias 15 e 26 de abril de 2013, conjugado com o 
preceituado nos artigos 20.º e 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada sucessivamente pelas Leis n.os 51/2005, 64 -A/2008, 3 -B/2010 e 
64/2011, aplicável à Administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, encontra -se aberto, pelo prazo de dez dias úteis, a contar da data 
de publicação na BEP, procedimento concursal para o provimento do 
cargo de Chefe de Divisão de Ambiente, Urbanismo e Serviços Urba-
nos (DAUSU), cargo de direção intermédia de 2.º grau, em regime de 
comissão de serviço, pelo período de 3 anos.

Publique -se.
23 de maio de 2013. — O Presidente da Câmara, Fernando José 

Gomes Rodrigues.
307023975 

 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL

Aviso (extrato) n.º 7811/2013

Procedimento concursal de seleção para provimento
de um lugar de direção intermédia

de 2.º grau — Chefe de Divisão de Obras Municipais
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, torna -se público que, por deliberação da Câmara Municipal, 
tomada em reunião de 8 de março de 2013 e da Assembleia Municipal, 
tomada em sessão de 29 de abril de 2013, se encontra aberto, por um 
período de 10 dias úteis a contar da publicação na bolsa de emprego pú-
blico (BEP), www.bep.gov.p, o procedimento concursal de seleção com 
vista ao recrutamento para o cargo de direção intermédia de 2.º grau — de 
Chefe de Divisão de Obras Municipais.

Os requisitos formais de provimento, o perfil exigido, a composição 
do júri e os métodos de seleção serão publicitados na BEP até ao terceiro 
dia útil da data de publicação do presente aviso no Diário da República.

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 
sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

24 de maio de 2013. — O Presidente da Câmara, Dr. António Carlos 
Figueiredo.

307011857 
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