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8 — Classificação final — a classificação final será expressa de 0 a
20 valores e efectuada de acordo com a seguinte fórmula:
CF =

b) Para chefe de divisão do OTUA:
Presidente — Dr. João Manuel dos Santos Henriques, vice-presidente da Câmara Municipal de Mogadouro.
Vogais efectivos:

AC + EP
2

em que:

Dr. António Luís Moreira, chefe de divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Mogadouro.
Prof. Doutor José Adriano Gomes Pires, indicado pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Bragança.

CF — classificação final;
AC — avaliação curricular;
EP — entrevista pública.
9 — Forma de provimento — nomeação em regime de comissão
de serviço pelo período de três anos, eventualmente renovável por
iguais períodos de tempo, nos termos do n.º 8 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto.
10 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
dirigidas ao presidente da Câmara e entregues pessoalmente na Secção de Recursos Humanos, das 9 horas às 17 horas e 30 minutos, ou
enviadas por carta registada endereçada à Câmara Municipal de Mogadouro, Largo do Convento de São Francisco, 5200-244 Mogadouro, no prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso
no Diário da República, contendo os elementos de identificação,
residência, cargo a que se candidata e menção do aviso no Diário da
República, e instruídas obrigatoriamente, sob pena de exclusão, com
os seguintes elementos: bilhete de identidade actualizado e número
fiscal de contribuinte, com curriculum vitae datado e assinado, certificado de habilitações literárias com média final, certificados de formação profissional e outros documentos que comprovem as declarações prestadas pelo candidato, bem como documento comprovativo
de vínculo à função pública.
No caso dos candidatos não pertencerem ao serviço a que corresponde o cargo posto a concurso deverão apresentar obrigatoriamente declaração passada e autenticada pelo serviço a que se
encontrem vinculados, da qual constem, de forma inequívoca, a
existência e natureza do vínculo à função pública, a categoria detida, o tempo de serviço na categoria, na carreira e na função
pública, as tarefas e responsabilidades por este exercidas e o tempo correspondente ao seu exercício, conforme o previsto no n.º 1
do artigo 2.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei
n.º 51/2005, de 30 de Agosto.
11 — Composição do júri:
a) Para chefe de divisão da DASC:
Presidente — Dr. António Guilherme Sá de Moraes Machado, presidente da Câmara Municipal de Mogadouro.
Vogais efectivos:

Vogal suplente — Engenheiro Dário Rodrigues Mendes, vereador
da Câmara Municipal de Mogadouro.
c) Para chefe de divisão de IEE:
Presidente — António Joaquim Pimentel, vereador da Câmara
Municipal.
Vogais efectivos:
Dr. António Luís Moreira, chefe de divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Mogadouro.
Prof. Doutor José Adriano Gomes Pires, indicado pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Bragança.
Vogal suplente — Engenheiro Dário Rodrigues Mendes, vereador
da Câmara Municipal de Mogadouro.
O presente aviso será publicado em órgão da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., em jornal de expansão nacional e na bolsa de
emprego público, conforme refere o artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
com as alterações que lhe foram conferidas pela Lei n.º 51/2005.
15 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, António
Guilherme Sá de Moraes Machado.
3000221935

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO
Aviso
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 23 de Novembro de 2006, 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:

Dr. António Luís Moreira, chefe de divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Mogadouro.
Prof. Doutor Manuel Luís Tibério, indicado pela Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro.

Director de departamento Municipal de Espaços Verdes e Higiene
Pública.

Vogal suplente — Engenheiro Dário Rodrigues Mendes, vereador
da Câmara Municipal de Mogadouro.

24 de Novembro de 2006. — A Directora Municipal de Recursos
Humanos, Maria Norberta Oliveira Moreira Lima.
3000221363
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