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PARTE L
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO
o

CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA

Aviso n. 16 974/2007

Aviso n.o 16 975/2007

Nos termos do n.o 1 do artigo 20.o e 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, aplicável à administração local por força do Decreto-Lei
n.o 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.o 104/2006, de 7 de Junho, faz-se público que, autorizado
por despacho do vereador do pelouro das Actividades Económicas
e Protecção Civil, de 26 de Julho de 2007, se encontra aberto e publicado em www.bep.gov.pt a partir do 2.o dia da data de publicação
do presente aviso e pelo prazo de 10 dias, procedimento concursal
de selecção para provimento do seguinte cargo dirigente:

Procedimento concursal para provimento do cargo de direcção
intermédia de 2.o grau — chefe
de divisão de Recursos Humanos e Qualidade

Director de departamento municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos.

Nos termos do n.o 2 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Agosto, com a redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
faz-se público que será aberto concurso para provimento do cargo
de chefe de divisão de Recursos Humanos e Qualidade da Câmara
Municipal da Praia da Vitória. A indicação dos requisitos formais
de provimento, do perfil exigido, da composição do júri e dos métodos
de selecção será publicitada na bolsa de emprego público, no endereço
www.bep.gov.pt, no 3.o dia útil a contar da data da publicitação deste
aviso de anúncio de concurso no Diário da República.

30 de Agosto de 2007. — A Directora Municipal de Recursos
Humanos, Maria Norberta Oliveira Moreira Lima.
2611044999

28 de Agosto de 2007. — O Presidente da Câmara, Roberto Lúcio
da Silva Pereira Monteiro.
2611044392
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