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Nos termos, dos n.os 4 e 5 do citado artigo 36.º, fica notificado o candidato, de que a lista de ordenação final foi homologada por despacho
do Órgão Executivo de 23 de outubro de 2017.
23 de outubro de 2017. — O Presidente da Junta de Freguesia, Ernesto
Soares Oliveira.
310875403

FREGUESIA DA MISERICÓRDIA
Aviso n.º 13237/2017
Homologação da avaliação do Período Experimental — Procedimento Concursal Comum para constituição de relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado — Carreira e Categoria de assistente operacional (cantoneiro de limpeza).
Para os devidos efeitos torna-se público, nos termos dos artigos 45.º a
51.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e homologada a avaliação do período
experimental por deliberação de executivo de 27 de setembro de 2017,
a conclusão com sucesso do período experimental, na modalidade
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, na
carreira e categoria de Assistente Operacional, aberto na sequência do
procedimento concursal comum, publicitado pelo Aviso n.º 6435/2016,
de 20 de maio de 2016, dos trabalhadores: António Rogério Dâmaso
Jesus Vieira — 16,57 valores; Bernardino Lopes Coelho — 16,57 valores; Ricardo Miguel Pinheiro da Costa — 16,57 valores; Jorge Manuel da Silva Morais — 16,01 valores; Fernando Jorge de Oliveira
Lopes — 16,01 valores; Gonçalo Rodrigo Sardo Ramos Faustino —
16,01 valores; Diogo Miguel Cabral Sousa Silva — 16,01 valores;
Paulo Alexandre Silva Sousa — 16,01 valores; Ana Paula da Silva
Santos Ramalho Pereira — 16,01 valores; Fernando Manuel Caseiro
Moutinho Faia — 15,45 valores; Marco António Martins Rodrigo
Pinto — 15,45 valores; Carla Maria Martins Morais — 15,45 valores;
Alfredo Miguel Oliveira Escumalha — 14,7 valores; Vera Lúcia
Pinheiro Oliveira — 14,33 valores; Nuno Alexandre Casimiro Pereira — 13,94 valores; Filipe Agostinho Ramalho — 13,94 valores;
Jorge Manuel da Silva Ferreira — 12,82 valores; André Filipe Almeida
Henriques — 12,26 valores; Maria Paula Neves — 12,26 valores;
Gonçalo Gomes Grazina — 12,26 valores; Ricardo Jorge Loureiro
Gonçalves — 12,26 valores; Miguel Andrade Garcia — 12,26 valores;
António Marques Gonçalves — 12,26 valores, sendo o tempo de duração desse período contado para efeitos da atual carreira e categoria; e
a conclusão sem sucesso do período experimental, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
na carreira e categoria de Assistente Operacional, aberto na sequência
do mesmo procedimento concursal comum, do trabalhador Tiago
Alexandre Mota Pinto, com a avaliação final de 8,3 valores, cessando
a relação jurídica de emprego público com a Junta de Freguesia da
Misericórdia.
28 de setembro de 2017. — A Presidente da Freguesia, Carla Madeira.
310864411

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PALMEIRA DE FARO E CURVOS
Aviso n.º 13238/2017
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho
por tempo indeterminado, para um posto de trabalho, na carreira/categoria de assistente técnico.
1 — Nos termos do disposto no artigo 33.º, da Lei Geral de Trabalho
em Funções Públicas, adiante designada por LTFP, aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, torna-se público que,
por deliberação da Junta da União das Freguesias de Palmeira de Faro
e Curvos de 15 de dezembro de 2016, aprovada pelo órgão deliberativo
em 21 de dezembro de 2016, se encontra aberto, pelo prazo de dez dias
úteis, a contar da publicação do presente aviso no Diário da República,
2.ª série, o procedimento concursal comum para constituição de relação
jurídica de emprego público, tendo em vista o preenchimento de um
posto de trabalho, na carreira/categoria de Assistente Técnico, na área
administrativa, modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, previsto e não ocupado no mapa de pessoal
desta Junta de Freguesia.
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2 — Legislação Aplicável — Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na
sua atual redação, Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada
e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril; Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro, e Lei n.º 7-A/2016, de 30 maio.
3 — Reserva de recrutamento: Para efeitos do disposto no n.º 1 do
artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, foi consultada a
Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas — INA, na qualidade de Entidade Centralizada para a Constituição
de Reservas de Recrutamento (ECCRC), em 1 de março de 2017, que
prestou a seguinte informação: «Não tendo, ainda, decorrido qualquer
procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento,
para a categoria de Assistente Técnico, declara-se a inexistência, em
reserva de recrutamento, de qualquer candidato com o perfil adequado.»
4 — De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, homologada pelo
Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de
2014, «as autarquias locais não têm que consultar a Direção-Geral da
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito
do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação
de requalificação».
5 — Caracterização dos postos de trabalho:
Exercício de funções inerentes à carreira e categoria de Assistente
Técnico, com grau de complexidade 2, nomeadamente:
Assegurar o atendimento à população no âmbito dos serviços da
Junta de Freguesia, bem como do Posto de Correios, executando todas
a tarefas inerentes ao mesmo. Assegurar a gestão administrativa da
Secretaria, bem como arrecadar receita pelos serviços prestados, realizando os processos e procedimentos administrativos definidos por lei,
nomeadamente na elaboração de documentos administrativos e licenciamento de canídeos. Assegurar a gestão do pessoal e dos cemitérios
da Autarquia. Dar seguimento a todas as solicitações administrativas do
órgão deliberativo. Prestar apoio administrativo ao executivo na gestão
financeira nos termos da legislação em vigor, nomeadamente na elaboração do orçamento e planos bem como as suas alterações e revisões,
na elaboração dos documentos de prestações de contas, elaboração dos
documentos contabilísticos e registo de todas as operações contabilística.
Prestar apoio administrativo ao executivo na elaboração do Regulamento
e Tabela de Taxas, Regulamento de Cemitério, e outros. Prestar apoio
administrativo ao executivo na implementação do SIADAP.
6 — Local de trabalho: Freguesia de Palmeira de Faro e Curvos.
7 — Posicionamento remuneratório: O posicionamento dos trabalhadores recrutados terá em conta o preceituado no artigo 38.º da LTFP,
conjugado com o n.º 1 artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE para 2015), aplicável por força do disposto no n.º 1 do
artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (LOE 2017). O montante pecuniário será de 683,13€ (seiscentos e oitenta e três euros e treze
cêntimos), correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 5 da Tabela
Remuneratória Única.
8 — Âmbito do recrutamento: trabalhadores com ou sem vínculo de
emprego público, nos termos do n.º 5 artigo 30.º da LTFP, nos termos da
autorização da Junta de Freguesia, através do Despacho do Presidente
de 12 de julho de 2017.
9 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o
recrutamento e preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para os
efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril.
10 — Requisitos de admissão:
10.1 — Os previstos no artigo 17.º da LTFP, nomeadamente:
a) Ter nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por convenção internacional ou por lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício
das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatórias.
10.2 — Nível habilitacional exigido: 12.º ano de escolaridade ou
curso equiparado.
10.3 — Os candidatos devem reunir os requisitos referidos até à data
limite de apresentação das respetivas candidaturas.
11 — Forma e prazo de apresentação da candidatura:
11.1 — A formalização das candidaturas é realizada, sob pena de
exclusão, mediante formulário tipo de utilização obrigatória, aprovado
por Despacho n.º 11321/2009, de 8 de maio, publicado no Diário da
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República, 2.ª série n.º 89, de 8 de maio, disponível na página eletrónica desta autarquia em http://www.jf-curvos.pt devendo ser remetido
por correio registado com aviso de receção para União das Freguesia
de Palmeira de Faro e Curvos, Rua das Oliveiras, n.º 27, 4740-596
Palmeira de Faro, até ao termo do prazo fixado para a entrega das
candidaturas. Não serão aceites candidaturas e documentos enviados
por correio eletrónico.
11.2 — O formulário de candidatura deverá ser acompanhado, dos
seguintes documentos:
a) Fotocópia legível do documento comprovativo das habilitações
literárias, sob pena de exclusão;
b) Fotocópia legível dos certificados das ações de formação profissional relacionadas com o conteúdo funcional do posto de trabalho,
onde conste a data de realização e duração das mesmas, sob pena de
não serem consideradas pelo Júri do procedimento;
c) Documento comprovativo da experiência profissional do candidato,
onde conste a descrição das funções exercidas e o tempo de serviço, sob
pena de não ser considerada pelo Júri do procedimento;
d) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado.
11.3 — Os candidatos titulares de uma relação jurídica de emprego
público previamente estabelecida, para além dos elementos acima indicados, deverão ainda apresentar:
a) Declaração emitida pelo organismo ou serviço de origem, devidamente atualizada, reportada ao prazo estabelecido para apresentação
da candidatura, sob pena de exclusão, da qual conste, de forma inequívoca, a modalidade da relação jurídica de emprego público que detém,
a categoria e remuneração reportada ao nível e posição remuneratória
auferida, a antiguidade na categoria, na carreira e na função pública, as
atividades/funções que atualmente executa, bem como a avaliação qualitativa e quantitativa da avaliação de desempenho relativa aos últimos
três ciclos avaliativos consecutivos, desde que atribuída nos termos do
SIADAP e identificação da remuneração reportada ao nível e posição
remuneratória auferida.
11.4 — Serão excluídas as candidaturas que não satisfaçam, cumulativamente, os requisitos e as formalidades constantes no presente aviso.
11.5 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.
11.6 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, a
apresentação de documentos comprovativos das declarações que efetuou
sob compromisso de honra e das informações que considere relevantes
para o procedimento.
11.7 — Prazo — 10 dias úteis a contar do primeiro dia útil seguinte da
data de publicação do presente aviso no Diário da República www.dre.pt
e na Bolsa de Emprego Público em www.bep.pt. Consideram-se entregues dentro do prazo as candidaturas cujo aviso de receção tenha
sido expedido até ao termo do prazo fixado para a sua apresentação.
12 — Notificação da exclusão do procedimento concursal: os candidatos excluídos são notificados para a realização da audiência dos
interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo,
por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
13 — Nos termos da alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, os critérios de apreciação e de ponderação
dos métodos de seleção, bem como o sistema de classificação final dos
candidatos, incluindo a respetiva fórmula classificativa, constam das
atas das reuniões do júri do procedimento, as quais serão facultadas aos
candidatos, no prazo de 3 dias úteis, sempre que solicitadas por escrito.
14 — Métodos de seleção: nos termos do n.º 1 do artigo 36.º da LTFP
e da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, no presente procedimento são adotados os seguintes métodos
de seleção:
i) Prova de conhecimentos (PC);
ii) Avaliação psicológica (AP);
iii) Entrevista Profissional de Seleção (EPS):
em que:
14.1 — A prova de conhecimentos (PC) visa avaliar os conhecimentos
académicos e, ou, profissionais e as competências técnicas dos candidatos necessárias ao exercício da função, com uma ponderação final
de 50 %. Não será permitido o uso de equipamentos informáticos (ex.:
computador, tablet ou smartphone, etc.)
14.2 — A avaliação psicológica (AP) visa avaliar, através de técnicas
de natureza psicológica, aptidões, características de personalidade e
competências comportamentais dos candidatos e estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo

como referência o perfil de competências previamente definido, cuja
aplicação será efetuada nos termos do n.º 2 do artigo 10.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, com uma ponderação de 25 %.
14.3 — A entrevista profissional de seleção (EPS) visa avaliar, de
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o
entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com
a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, cuja
aplicação será efetuada nos termos do n.º 2 do artigo 13.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, com uma ponderação de 25 %.
15 — A prova de conhecimentos, avaliada nos termos previstos no
n.º 2 do artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, consistirá numa prova escrita
de natureza teórica, com consulta de legislação não anotada, de realização
individual, com a duração de 90 minutos sem tolerância e versará sobre
os seguintes temas: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei
n.º 35/2014, de 20/06), na sua redação atualizada (LTFP); Código do
Trabalho (Lei n.º 7/2009, de 12/02), na sua redação atualizada; Regime
Jurídico das Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013, de 12/09), na sua redação atualizada; Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei
n.º 4/2015, de 07/01), na sua redação atualizada; Sistema Integrado
de Gestão e Avaliação de Desempenho na Administração Pública (Lei
n.º 66-B/2007, de 28/12), na sua redação atualizada (SIADAP); Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02, na sua redação atualizada, que aprova o Plano
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL); Decreto-Lei
n.º 26/2002, de 14/02, na sua redação atualizada, que aprova os Códigos
de Classificação Económica das Receitas e das Despesas Públicas; Lei
n.º 8/2012, de 21/02, na sua versão atualizada, que aprova as regras
aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso
das entidades públicas (LCPA), republicada pela Lei n.º 22/2015, de
17/03; Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11/09; que estabelece o Sistema
de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas e regime simplificado estabelecido na Portaria n.º 218/2016, de 9/08; Lei
n.º 73/2013, de 03/09, na sua redação atualizada, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias locais e das Entidades Intermunicipais;
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, na sua redação atualizada, que aprova
o Código dos Contratos Públicos (CCP).
16 — Caso o candidato se encontre na situação do n.º 2 do artigo 36.º
da LTFP, os métodos de seleção a utilizar são: avaliação curricular, entrevista de avaliação de competências e entrevista profissional de seleção,
a não ser que o candidato manifeste por escrito a sua oposição aplicando-se-lhe os métodos previstos para os restantes candidatos, em que:
16.1 — A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada,
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida, com uma
ponderação final de 50 %;
16.2 — A entrevista de avaliação de competências (EAC) visa obter,
através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos
profissionais diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais para o exercício da função. Para esse efeito será elaborado
um guião de entrevista composto por um conjunto de questões diretamente relacionadas com o perfil de competências previamente definido,
associado a uma grelha de avaliação individual, que traduz a presença
ou ausência dos comportamentos em análise, avaliado segundo os níveis
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente,
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16,
12, 8 e 4 valores. A aplicação deste método será efetuada por técnicos
de gestão de recursos humanos, com formação adequada para o efeito,
nos termos do n.º 3 do artigo 12.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e terá uma
ponderação de 25 %.
16.3 — A entrevista profissional de seleção (EPS) visa avaliar, de
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o
entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com
a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, cuja
aplicação será efetuada nos termos do n.º 2 do artigo 13.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, e terá a ponderação de 25 %.
17 — Cada método de seleção, bem como cada uma das fases que
comportem, é eliminatório pela ordem acima enunciada. Serão excluídos os candidatos que não compareçam, a qualquer um dos métodos
seguintes, independentemente da pontuação obtida na prova de conhecimentos ou na avaliação curricular, assim como aqueles que obtenham
classificação inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe
sendo aplicado o método seguinte.
18 — Atenta a celeridade que importa imprimir ao presente procedimento concursal, nos termos do artigo 9.º da Portaria n.º 83-A/2009 de
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22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, os métodos de seleção indicados serão aplicados de forma faseada:
a) O primeiro método de seleção obrigatório (Prova de Conhecimentos ou Avaliação Curricular) será aplicado à totalidade dos candidatos;
b) O segundo método de seleção obrigatório (Avaliação Psicológica
ou Entrevista de Avaliação de Competências) e o método complementar
(Entrevista Profissional e Seleção) serão aplicados apenas a parte dos
candidatos aprovados no método imediatamente anterior, a convocar por
tranches sucessivas de candidatos, por ordem decrescente de classificação respeitando a prioridade legal da sua situação jurídico-funcional,
até à satisfação das necessidades.
19 — Ordenação final dos candidatos: a ordenação final dos candidatos que completem o procedimento é efetuada de acordo com a
escala classificativa de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética
ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de
seleção de acordo com as seguintes fórmulas:
OF = PC*50 % + AP*25 % + EPS *25 %
em que:
OF = Ordenação final;
PC = Prova de conhecimentos;
AP = Avaliação psicológica;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.
OF = AC*50 % + EAC*25 % + EPS*25 %
em que:
OF = Ordenação final;
AC = Avaliação Curricular;
EAC = Entrevista de avaliação de competências;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.
20 — Quotas de emprego: de acordo com o Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência em
igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.
21 — Os candidatos devem declarar no ponto 8.1 do formulário de
candidatura, o respetivo grau de incapacidade e o tipo de deficiência,
nos termos do diploma supra mencionado.
22 — O projeto de lista unitária de ordenação final dos candidatos
é-lhes notificado por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, para efeitos de realização de
audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo e do n.º 1 do artigo 36.º da referida Portaria.
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23 — A lista unitária de ordenação final, após homologação do executivo da União das Freguesias de Palmeira de Faro e Curvos, é afixada
em local visível e público das instalações da Junta e disponibilizada na
sua página eletrónica, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do
Diário da República com informação sobre a sua publicitação.
24 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.
25 — O júri do presente procedimento concursal será o seguinte:
Presidente: Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos
do Município de Esposende, Dr.ª Carla Manuela Brito da Silva Dias.
Vogais efetivos:
1.º Vogal: Técnica Superior do Município de Esposende, Dr.ª Marlene
Flor da Silva Sousa (que substitui a presidente nas suas faltas e impedimentos).
2.º Vogal: Assistente Técnica do Município de Esposende, Maria de
Lurdes Lomba Martins Gonçalves.
Vogais suplentes:
1.º Vogal: Assistente Técnica da União das Freguesias de Belinho e
Mar, Elisabete Maria da Silva Patrão Maranhão.
2.º Vogal: Assistente Técnico da União das Freguesias de Esposende,
Marinhas e Gandra, Carlos Manuel Calheiros de Almeida.
26 — A valoração final dos candidatos expressa -se numa escala de 0
a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção, considerando-se
excluído o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases que o comportem ou na classificação
final.
27 — Em caso de igualdade de valoração, entre candidatos, os critérios
de preferência a adotar serão os previstos no artigo 35.º da Portaria.
28 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria, o presente aviso
será publicado na 2.ª série do Diário da República, na Bolsa de Emprego
Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil subsequente à publicação no
Diário da República, por extrato, no prazo máximo de três dias úteis,
contados a partir da data da publicação no Diário da República, em jornal
de expansão nacional e na página eletrónica da Freguesia.
26 de setembro de 2017. — O Presidente da União de Freguesias de
Palmeira de Faro e Curvos, Jorge Manuel Neto Filipe.
310872552

PARTE J1
FINANÇAS
Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública
Aviso (extrato) n.º 13239/2017
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, e alterada pela Lei n.º 68/2015, de 29 de agosto e pela Lei
n.º 128/2015, de 3 de setembro, 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 744_CRESAP_87_11/16 de recrutamento e seleção do cargo de
Subdiretor-Geral da Direção-Geral das Autarquias Locais.
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 eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.
20 de outubro de 2017. — A Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.
310873087

