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PARTE J1
ADMINISTRAÇÃO INTERNA

CULTURA

Direção-Geral das Autarquias Locais

Direção Regional de Cultura do Algarve

Aviso (extrato) n.º 7729/2019

Aviso n.º 7730/2019

Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na sua redação atual, torna-se público que, por despacho da Diretora-Geral das Autarquias Locais de 3 de abril de 2018, foi autorizada a
abertura, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação
na Bolsa de Emprego Público, de procedimento concursal para seleção
e provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe de
Divisão de Programação.
Podem candidatar-se trabalhadores em funções públicas contratados ou
designados por tempo indeterminado, licenciados, dotados de competência
técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e
controlo que reúnam quatro anos de experiência profissional em funções,
cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura, ou grau académico superior, na área de informática.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri e dos métodos de seleção consta da publicitação
do procedimento concursal na Bolsa de Emprego Público.

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,
e com a última alteração introduzida pela Lei n.º 128/2015 de 03 de
setembro, faz-se público que, por despacho de 01 de outubro de 2018,
se encontra aberto pelo prazo de 10 dias, a contar do 1.º dia de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal
de seleção com vista ao provimento do cargo de direção intermédia
de 1.º grau, correspondente ao cargo de Diretor de Serviços dos Bens
Culturais da Direção Regional de Cultura do Algarve, constante no
n.º 1 do artigo 1.º e n.º 1 e respetivas alíneas do artigo 2.º da Portaria
n.º 227/2012, de 03 de agosto.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da
composição do júri e dos métodos de seleção serão publicados na BEP,
no prazo de 1 dia útil a contar da publicação do presente aviso.

5 de abril de 2019. — A Diretora-Geral, Sónia Ramalhinho.
312218091

15 de abril de 2019. — A Diretora Regional, Adriana Freire Nogueira.
312237701

