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Diário da República, 2.ª série — N.º 58 — 24 de março de 2014
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
URBANOS DE COIMBRA
Aviso (extrato) n.º 4043/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 e no n.º 2 do
artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público
que, por deliberação do conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra de 21 de fevereiro de
2014, foi autorizada a exoneração, com efeitos a 3 de março de 2014,

ao seguinte trabalhador integrado no mapa de pessoal destes Serviços
Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra:
Paulo Fernando Sousa Fernandes — carreira/categoria de assistente operacional, 8.ª posição remuneratória, nível remuneratório 8
da tabela remuneratória única dos trabalhadores que exercem funções
públicas.
10 de março de 2014. — A Presidente do Conselho de Administração,
Dr.ª Rosa Reis Marques.
307675904
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MUNICÍPIO DE LOULÉ

Direção-Geral do Orçamento

Aviso n.º 4046/2014

Aviso n.º 4044/2014

Procedimento concursal de seleção para provimento do cargo
de direção intermédia de 2.º grau — Chefe
de Divisão de Gestão de Pessoas e da Qualidade

Procedimento concursal para o cargo de Direção Intermédia
de 1.º grau — Diretor de Serviços da 6.ª Delegação
do mapa de pessoal da Direção -Geral do Orçamento
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na redação dada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, faz -se público
que, por meu despacho de 13 de março de 2014, se encontra aberto,
por um período de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na
bolsa de emprego público (BEP), procedimento concursal com vista ao
recrutamento para o cargo de direção intermédia de 1.º grau — Diretor
de Serviços da 6.ª Delegação do mapa de pessoal da Direção-Geral do
Orçamento.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de
interesse para a apresentação da candidatura constará da publicitação
na bolsa de emprego público (BEP), a ocorrer três dias úteis após a
publicação do presente aviso no Diário da República.
14 de março de 2014. — A Diretora-Geral, Manuela Proença.
207694031

MUNICÍPIO DE LAGOA (AÇORES)
Aviso n.º 4045/2014
Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência das deliberações da Câmara Municipal de 24 de janeiro de 2014 e da Assembleia
Municipal de 7 de fevereiro de 2014 e nos termos dos artigos 20.º e
21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005,
de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de
abril, e 64/2011, de 22 de dezembro e aplicável à Administração Local
por força do n.º 1 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, faz -se público
que se encontra aberto o procedimento concursal para provimento do
cargo de Chefe da Divisão da Unidade Orgânica de Gestão Urbana e
de Infraestruturas. A indicação dos requisitos formais de provimento,
do perfil exigido, da composição do júri e dos métodos de seleção vai
ser publicitada na bolsa de emprego público até ao 2.º dia útil após a
data da publicitação no Diário da República, do referido procedimento
concursal, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, com a nova redação pelas respetivas alterações.
27 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, João
António Ferreira Ponte.
307681703

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, faz-se público que, por despacho do Senhor
Presidente da Câmara de 21 de fevereiro de 2014, 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 de Gestão de Pessoas
e da Qualidade.
O respetivo júri foi aprovado em Sessão Ordinária da Assembleia
Municipal, realizada em 29/11/2013, sob proposta aprovada em reunião
da Câmara Municipal de 13/11/2013, 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.
12 de março de 2014. — A Vereadora (com competências delegadas em 21/10/2013), Ana Isabel da Encarnação Carvalho Machado.
307694089

MUNICÍPIO DE MARCO DE CANAVESES
Aviso (extrato) n.º 4047/2014
Abertura de Procedimentos concursais de seleção para provimento
de cargos de direção intermédia de 1.º grau
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º
e do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas
Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro,
3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, e 68/2013, de
29 de agosto, adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012,
de 29 de agosto, torna-se público que por deliberação da Assembleia
Municipal de 28 de fevereiro de 2014, que autoriza a abertura de
procedimentos concursais para provimento de cargos dirigentes, e
meu despacho de 7 de março de 2014, se encontram abertos pelo
prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia de publicitação na bolsa

