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 ADJUNTO E ECONOMIA

Direção-Geral das Atividades Económicas

Aviso n.º 9209/2019
Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 

redação atual, e por meu despacho de 09.05.2019, faz -se público que 
a Direção -Geral das Atividades Económicas vai proceder à abertura, 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), de procedimento concursal de recrutamento 
para seleção de um dirigente intermédio de 2.º grau, com as atribui-
ções constantes no n.º 1.3 do Anexo ao Despacho n.º 11218/2015, de 
30 de setembro, referente ao cargo de Chefe de Divisão de Avaliação 
de Políticas.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados 
na BEP, conforme disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do 
presente aviso.

13 de maio de 2019. — A Diretora -Geral, Fernanda Ferreira Dias.
312308082 

 MUNICÍPIO DE LEIRIA

Aviso (extrato) n.º 9210/2019
Raul Castro, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 1 
do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, 
e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, alterada, aplicada por força do n.º 1 do artigo 2.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada, torna público que, por deliberação 
da Câmara Municipal de Leiria, de 02 de abril de 2019, foi autorizada a 
abertura de procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista 
ao provimento do titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau, de 
Chefe da Divisão de Contratação Pública, do mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de Leiria (Referência PC 3/2019).

 MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Aviso n.º 9211/2019
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, na sua atual redação, aplicável à administração local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, torna -se público que por 
deliberação da câmara municipal, tomada na sua reunião de 20 de fevereiro 
de 2019, e da assembleia municipal, tomada na sua sessão de 28 de fevereiro 
de 2019, se encontra aberto procedimento concursal com vista ao provimento, 
em comissão de serviço, do cargo de direção intermédia do 2.º grau — Chefe 
da Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico.

O prazo de candidaturas será de dez dias úteis, contados da data da 
publicação do procedimento concursal na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), o que ocorrerá até ao terceiro dia útil após a publicação do 
presente aviso no Diário da República, sendo também publicado, por 
extrato, em jornal de expansão nacional.

A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do perfil 
exigido, dos métodos de seleção e da composição do júri, constará da 
publicitação a efetuar na Bolsa de Emprego Público (BEP).

3 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, José 
Gabriel Paixão Calixto.

312269495 

Mais torna público que as candidaturas ao referido procedimento 
concursal deverão ser formalizadas durante os 10 dias úteis da sua pu-
blicitação na Bolsa de Emprego Público (a ocorrer no dia útil seguinte 
ao da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República), 
a qual conterá, entre outros elementos, a indicação dos requisitos formais 
de provimento, do perfil exigido, da composição do júri designado por 
deliberação da Assembleia Municipal de Leiria, de 15 de abril de 2019, 
e dos métodos de seleção.

Para constar se lavrou o presente aviso que vai ser inserido na página 
eletrónica do Município de Leiria e publicado em órgão de imprensa 
de expansão nacional e na 2.ª série do Diário da República (em local 
especialmente dedicado a concursos para cargos dirigentes).

7 de maio de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Raul 
Castro.

312290619 


