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Diário da República, 2.ª série — N.º 156 — 14 de agosto de 2017

2.ª série, n.º 32, de 16 de fevereiro de 2016, homologada pela Presidente
da Junta de Freguesia, em 14 de setembro de 2016:
1 — Fernando Manuel Roque de Sousa — 18,87 valores.
19 de setembro de 2016. — O Presidente da Freguesia de Torres do
Mondego, Paulo Jorge de Almeida Cardoso.
310665898

FREGUESIA DE TRAMAGAL
Edital n.º 578/2017
Brasão, Bandeira e Selo
Vítor Hugo Bráz Vicente Cardoso, presidente da Junta de Freguesia
de Tramagal, do município de Abrantes:
Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
Freguesia de Tramagal, do município de Abrantes, tendo em conta o

parecer emitido em 23 de fevereiro de 2017, pela Comissão de Heráldica
da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabelecido,
nos termos da alínea p), do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013 de
12 de setembro, sob proposta desta Junta de Freguesia, em sessão da
Assembleia de Freguesia 21 de junho de 2017.
Brasão: escudo de ouro, roda dentada de negro circundada por ramo
de tramagueira de verde florido de branco e ramo de oliveira de verde
frutado de negro com os pés passados em aspa e atados de vermelho;
campanha ondada de cinco tiras ondadas de azul e prata. Coroa mural
de prata de quatro torres. Listel de prata com a legenda em letras negras
maiúsculas: “TRAMAGAL”.
Bandeira: esquartelada de azul e amarelo. Cordões e borlas de ouro
e azul.
Selo: nos termos do artigo 18 da Lei n.º 53/91, com a legenda “Freguesia do Tramagal”.
24 de julho de 2017. — O Presidente, Vítor Hugo Bráz Vicente Cardoso.
310665208

PARTE J1
MUNICÍPIO DE LOULÉ

Aviso n.º 9339/2017

Aviso n.º 9338/2017

Procedimento concursal de seleção para provimento
do cargo de direção intermédia de 3.º grau

Procedimento concursal de seleção para provimento do cargo
de direção intermédia de 2.º grau

Chefe de Unidade Operacional de Reabilitação
e Requalificação Urbana

Chefe de Divisão Administrativa de Urbanismo
Ana Isabel da Encarnação Carvalho Machado, com competências
delegadas em 21/10/2013, torna público que nos termos dos artigos 20.º
e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, adaptada
à Administração Local através da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, por
despacho do Senhor Presidente da Câmara de 09 de junho de 2017,
se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia útil
de publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP) procedimento
concursal de seleção para provimento, em regime de comissão de serviço, no cargo de Direção Intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão
Administrativa de Urbanismo.
O respetivo júri foi aprovado na sessão extraordinária da Assembleia
Municipal, realizada em 03/06/2017, sob proposta aprovada em reunião
da Câmara Municipal de 24/05/2017, de acordo com o artigo 13.º da
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de
interesse para apresentação de candidatura ao referido procedimento concursal, será publicitada na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt),
até ao 2.º dia útil após a data da publicação do presente aviso na 2.ª série
do 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.
7 de julho de 2017. — A Vereadora, Ana Isabel da Encarnação Carvalho Machado.
310663289

Ana Isabel da Encarnação Carvalho Machado, com competências delegadas em 21/10/2013, torna público que nos termos dos artigos 20.º e 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, adaptada à Administração Local através da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, conjugado com o
artigo 4.º do Regulamento da Organização e Estrutura dos Serviços Municipais, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 20 de janeiro de
2016, que remete para os artigos 1.º a 7.º do Anexo IV do Regulamento da
Organização dos Serviços do Município de Loulé, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 242, de 13 de dezembro de 2013 e respetivas alterações publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 16 de junho
de 2014 e n.º 82, de 28 de abril de 2015, por despacho do Senhor Presidente
da Câmara de 09 de junho de 2017, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar do 1.º dia útil de publicitação na Bolsa de Emprego Público
(BEP) procedimento concursal de seleção para provimento, em regime de
comissão de serviço, no cargo de Direção Intermédia de 3.º grau — Chefe
de Unidade Operacional de Reabilitação e Requalificação Urbana.
O respetivo júri foi aprovado na sessão extraordinária da Assembleia
Municipal, realizada em 03/06/2017, sob proposta aprovada em reunião
da Câmara Municipal de 24/05/2017, de acordo com o artigo 13.º da
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações
de interesse para apresentação de candidatura ao referido procedimento
concursal, será publicitada na Bolsa de Emprego Público (www.bep.
gov.pt), até ao 2.º dia útil após a data da publicação do presente aviso
na 2.ª série do 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.
7 de julho de 2017. — A Vereadora, Ana Isabel da Encarnação Carvalho Machado.
310663304

