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13 — Publicitação da decisão final:
Os candidatos serão notificados do resultado do procedimento concursal, por e-mail com recibo de entrega.
O procedimento concursal é urgente e de interesse público, não havendo lugar a audiência de interessados, conforme estabelece o n.º 13
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.
14 — Composição e identificação do Júri:
Presidente — Eduardo Manuel Batista Ribeiro Pereira, Vice-Reitor
da Universidade de Lisboa;
1.º vogal efetivo — Ana Maria Nunes Maduro Barata Marques, Administradora da Universidade de Lisboa;
2.º vogal efetivo — Luís António Martins Pais Pereira, Diretor Executivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa;
1.º vogal suplente — João Fernando Pires Mendes Jacinto, Diretor
Executivo da Reitoria da Universidade de Lisboa;
2.º vogal suplente — Nuno Alexandre de Brito Pedroso, Administrador do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.
O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos
pelo vogal que lhe suceder na ordem supra referida.
20 de dezembro de 2018. — O Presidente do Júri, Eduardo Pereira.
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MUNICÍPIO DE PENICHE
Aviso (extrato) n.º 1833/2019
Procedimento Concursal para Provimento de três Cargos
de Direção Intermédia de 2.º grau — (Chefe de Divisão)
1 — Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004 de
15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro,
aplicável à Administração Local pela Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto,
torna-se público que por deliberação do órgão executivo desta Câmara
Municipal de 16 de abril de 2018 e deliberação da Assembleia Municipal, na sessão de 27 de abril de 2018, se pretende proceder à abertura,
pelo prazo de 10 dias úteis, de procedimento concursal com vista ao
provimento de três cargos de direção intermédia, nomeadamente:
a) Chefe de Divisão deAdministração e Finanças — Processo n.º40/02-01
b) Chefe de Divisão de Obras Municipais — Processo n.º40/02-02
c) Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística — Processo
n.º40/02-03

2 — Podem candidatar-se indivíduos licenciados, vinculados à Administração Pública por tempo indeterminado, que reúnam quatro anos
de experiência em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo o
exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura.
3 — O referido procedimento será publicado em Jornal de Expansão
Nacional, por extrato, e na Bolsa de Emprego Público (BEP), em www.
bep.gov.pt — até ao 3.º dia útil da publicação do presente aviso no
Diário da República — contendo a indicação dos requisitos formais
de provimento, do perfil exigido, da composição do júri e dos métodos
de seleção.
4 — O prazo de 10 dias úteis para apresentação de candidaturas é
contado a partir da data de publicação do Aviso na BEP.
23 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, Henrique Bertino
Batista Antunes.
312006851

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
URBANOS DE COIMBRA
Aviso (extrato) n.º 1834/2019
Nos termos do estatuído nos 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, 64/2011,
de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de
setembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de
29 de agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro,
torna-se público que, por deliberação do Conselho de Administração
de 06 de novembro de 2018, aprovada por deliberação da Assembleia
Municipal de Coimbra de 14 de dezembro de 2018, sob proposta da
Câmara municipal de 26 de novembro de 2018, se encontra aberto,
por um período de 10 dias úteis, a contar do dia da publicitação na
Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal para provimento, em comissão de serviço, de um cargo de direção intermédia
de 2.º grau para Chefe de Divisão de Equipamentos e Manutenção.
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 das candidaturas constará da publicitação
na BEP.
17 de janeiro de 2019. — A Vogal do Conselho de Administração,
Regina Helena Lopes Dias Bento.
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