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 Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública

Aviso (extrato) n.º 5334/2015
Nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 19º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
torna -se público que a CReSAP, entidade responsável pelo procedimento, 
vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da presente 
publicação, do procedimento concursal n.º 614_CRESAP_49_04/15 de 
recrutamento e seleção do cargo de Subdiretor -Geral da Direção -Geral 
das Autarquias Locais, Presidência do Conselho de Ministros.

A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa 
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará 
disponível no sítio eletrônico da CReSAP, em www.cresap.pt.

30 -04 -2015. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.

208611964 

 MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

Aviso (extrato) n.º 5335/2015

Anulação de Procedimentos Concursais para Cargos
de Direção Intermédia

Torna -se público, na sequência da aprovação do novo Regulamento 
Orgânico do Município da Lourinhã, publicado pelo Despacho 3252/2015 
no Diário da República, 2.ª série n.º 62, Parte H, de 30/03, em vigor desde 
31/03/2015, e consequente extinção das unidades orgânicas — Divisão 
de Educação e Intervenção Sociocultural e Divisão de Ordenamento do 
Território, Urbanismo e Atividades Económicas, que por deliberação 
favorável da Câmara Municipal, de 24 de março do corrente, foram anu-

 MUNICÍPIO DE MOURÃO

Aviso (extrato) n.º 5336/2015
Para os devidos efeitos e nos termos dos artigos 20.º e 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, aplicada à administração local pela Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, torna -se público que, por deliberação da Assembleia 
Municipal de Mourão, tomada em sessão ordinária de 24 de abril de 
2015, sob proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião ordinária 
realizada em 04 de fevereiro de 2015, e por meu despacho proferido no 
uso da competência que me confere a alínea a), do n.º 2, do artigo 35.º, 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, se encontra aberto pelo prazo 
de dez dias úteis a contar do 1.º dia útil da publicação na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), o procedimento concursal para recrutamento 
e seleção do cargo dirigente intermédio de 2.º grau, Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira.

A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do 
perfil exigido, dos métodos de seleção e da composição do júri, cons-
tará da publicitação na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), 
que se efetuará até ao 3.º (terceiro) dia útil após a data da publicação 
do presente aviso.

29 de abril de 2015. — A Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Maria 
Clara Pimenta Pinto Martins Safara.

308605921 

lados os procedimentos concursais para os cargos de direção intermédia 
de 2.º grau abertos pelo Aviso n.º 1989/2015 publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série n.º 36, Parte J1, de 20/02, na Bolsa de Emprego Público 
com os códigos OE201502/0241 e OE201502/0245, em 25/02/2015, 
respetivamente, e no Diário de Notícias na mesma data.

16 de abril de 2015. — O Presidente da Câmara, João Duarte Anas-
tácio de Carvalho.
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