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PARTE J1
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos
e das Bibliotecas
Aviso (extrato) n.º 8014/2015
Procedimento Concursal para provimento de cargo de direção intermédia de 1.º grau da Direção de Serviços de Planeamento, Gestão
e Informação, unidade orgânica da Direção-Geral do Livro, dos
Arquivos e das Bibliotecas.
1 — Nos termos da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, diploma que
aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente, alterado e republicado pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, faz-se público que, por despacho do
dirigente máximo da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar do primeiro
dia da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal para o provimento do cargo de direção intermédia do 1.º grau
da Direção de Serviços de Planeamento, Gestão e Informação, unidade
orgânica nuclear da DGLAB conforme estipula a alínea h) do n.º 1 do
artigo 1.º da portaria 192/2012, de 19 de junho, publicado no Diário da
República, 1.ª série n.º 117.
2 — Os requisitos formais de provimento, perfil exigido, composição
do júri e métodos de seleção, serão publicitados na Bolsa de Emprego
Público, no prazo de dois dias úteis após a publicação do presente aviso
no Diário da República, de acordo com o disposto nos n.os 1 e 2 do
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro.
6 de julho de 2015. — O Diretor-Geral, José Manuel Cortês.
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MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DE BASTO
Aviso (extrato) n.º 8015/2015
Para os devidos efeitos se torna público que por deliberação da
Câmara Municipal de 12 de junho de 2015, foi determinada a anulação

dos procedimentos concursais, abertos através do aviso n.º 5296/2014
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 78, de 22 de abril
de 2014, para o recrutamento e provimento dos seguintes cargos
dirigentes:
Ref. A: Divisão Administrativa, Financeira, Económica e Social
Ref. B: Divisão de Educação, Cultura, Desporto, Animação e
Juventude
Ref. C: Divisão de Ambiente, Serviços e Obras
Ref. D: Divisão de Apoio aos Munícipes e aos Órgãos Autárquicos
Ref. E: Unidade de Obras Particulares, Planeamento e Desenvolvimento Económico
24 de junho de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Francisco
Luís Teixeira Alves.
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MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA
Aviso (extrato) n.º 8016/2015
Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de Direção
Intermédia de 2.ª Grau de Chefe
de Divisão de Recursos Humanos e Financeiros
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na sua mais recente redação, torna-se público que, na sequência da deliberação da Assembleia Municipal de 17 de abril de
2015, encontra-se aberto procedimento concursal para provimento,
em regime de comissão de serviço, do cargo acima referido, nos
termos e condições melhor definidos em aviso a publicar na Bolsa
de Emprego Público (BEP), em www.bep.gov.pt, até ao 2.º dia útil
após a publicação deste aviso e pelo período de 10 dias úteis, a contar
da sua publicitação na BEP.
23 de junho de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, Roberto
Lúcio Silva Pereira Monteiro.
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