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b) Possuir quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja
exigível uma licenciatura;
c) Possuir licenciatura.
4 — Perfil exigido — possuir competência técnica e aptidão comprovada para o exercício de funções de chefia e coordenação relacionadas com a área de actuação.
5 — Condições preferenciais — será dada preferência aos candidatos que revelem possuir experiência no exercício de funções de
direcção, coordenação e controlo de trabalho e de chefia de pessoas.
6 — Métodos de selecção:
a) Avaliação curricular;
b) Entrevista pública.
7 — Processo de candidatura — as candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento em folha de papel normal branca
ou de cor pálida, de formato A4, ou em papel contínuo, nos termos
do Decreto-Lei n.o 112/90, de 4 de Abril, dirigido ao reitor da Universidade do Minho, Largo do Paço, 4704-553 Braga, entregue pessoalmente na Direcção de Recursos Humanos, das 9 as 12 e das
14 às 16 horas, ou remetido pelo correio com aviso de recepção,
no prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publicitação
da vaga na bolsa de emprego público.
O requerimento deverá ser acompanhado do curriculum vitae e
dos documentos comprovativos dos requisitos enunciados nos n.os 3
a 5 e de outros elementos que o candidato entenda relevantes.
8 — Data da publicitação na bolsa de emprego público — no dia
da publicação do presente aviso no Diário da República.
9 — Composição do júri:
Presidente — Prof. Doutor João Álvaro Brandão Soares de Carvalho, professor catedrático da Universidade do Minho.
Vogais:
Licenciado João Manuel Correia Lima, director do Departamento
de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Braga.
Licenciada Ana Cristina Ferreira da Silva, secretária de departamento da Universidade de Aveiro.
7 de Dezembro de 2006. — O Director de Serviços, Luís Carlos
Ferreira Fernandes.

e) Experiência relevante em inventariação e património segundo
a metodologia CIME/CIBE/CIVE, no âmbito do POC-ED;
f) Capacidade de análise, de planeamento e organização;
g) Capacidade de desenvolvimento e motivação;
h) Capacidade de liderança e orientação das pessoas;
i) Experiência profissional relacionada com as atribuições da Divisão de Património e Manutenção.
5 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a aplicar são
os seguintes, com carácter eliminatório:
a) Avaliação curricular;
b) Entrevista pública.
6 — Composição do júri:
Presidente — Licenciada Maria Teresa Pinheiro Rodrigues Caetano Mascarenhas de Lemos, secretária da Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Nova de Lisboa (designada por despacho
de 20 de Outubro de 2006 do director da Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Nova de Lisboa).
Vogais:
Licenciada Margarida Maria Teixeira Lopes Cepêda, secretária da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa.
Licenciada Carmelina de Campos Machado Fernandes, secretária
da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.
7 — Prazo e formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento de modelo oficial, do
qual conste expressamente o cargo a que se candidata, entregue pessoalmente durante as horas normais de funcionamento da Divisão
de Recursos Humanos (das 9 horas e 30 minutos às 16 horas), sita
no Campo dos Mártires da Pátria, 130, Campo de Santana, 1056-069
Lisboa, ou por carta registada com aviso de recepção, dirigido ao
director da Faculdade de Ciências Médicas no prazo de 10 dias úteis
contados a partir da data de publicitação da vaga na bolsa de emprego
público.
O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes elementos:

Procedimento concursal para provimento de cargo dirigente
intermédio do 2.o grau

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
b) Documento comprovativo dos requisitos previstos no n.o 1 do
artigo 20.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada
pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias e da formação profissional;
d) Fotocópia do bilhete de identidade;
e) Quaisquer outros documentos que o candidato entenda meritórios para a apreciação da candidatura.

1 — Nos termos do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
com a nova redacção dada pelo artigo 2.o da Lei n.o 51/2005, de
30 de Agosto, e por despacho do director da Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Nova de Lisboa de 20 de Outubro de 2006,
faz-se público que a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Nova de Lisboa pretende proceder à abertura de procedimento concursal para provimento do seguinte cargo de direcção intermédia do
2.o grau: chefe de divisão de Património e Manutenção.
2 — Áreas de actuação — Divisão de Património e Manutenção,
com as atribuições constantes no artigo 12.o do aviso n.o 2152/2006
(2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 35, de
17 de Fevereiro de 2006.
3 — Requisitos legais de provimento — os constantes no n.o 1 do
artigo 20.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, designadamente:

8 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
no caso de dúvida sobre a situação que descreva, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.
9 — O júri poderá considerar que nenhum candidato reúne condições para ser nomeado.
10 — Os candidatos serão notificados do resultado do concurso,
não havendo lugar a audiência dos interessados, conforme estabelece
o n.o 11 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.
11 — O aviso dos procedimentos concursais será publicitado na
bolsa de emprego público durante 10 dias e em órgão de imprensa
de expansão nacional, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 21.o da
Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção introduzida pela
Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto.
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a) Ser funcionário público licenciado dotado de competência técnica
e aptidão para o exercício de funções de direcção, coordenação e
controlo;
b) Ser detentor de quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento
seja legalmente exigível uma licenciatura.
4 — Requisitos preferenciais:
a) Licenciatura na área de Ciências Sociais, sendo requisito preferencial pós-graduação em Administração e Políticas Públicas;
b) Experiência de pesquisa, análise, aplicação e desenvolvimento
de indicadores de gestão que exijam conhecimentos especializados
e uma visão global do sistema educativo da Administração Pública
em geral e do ensino superior em particular;
c) Experiência relevante na elaboração de processos concursais/cadernos de encargos no âmbito da Administração Pública;
d) Participação em júris de concursos e comissões de análise de
concursos públicos e contratação de empresas para fornecimento de
bens, prestação de serviços e realização de empreitadas;

3 de Outubro de 2006. — O Director, António B. Rendas.
Aviso (extracto) n.o 13 448/2006
Procedimento concursal para provimento de cargo dirigente
intermédio do 2.o grau
1 — Nos termos do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
com a nova redacção dada pelo artigo 2.o da Lei n.o 51/2005, de
30 de Agosto, e por despacho do director da Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Nova de Lisboa de 20 de Outubro de 2006,
faz-se público que a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Nova de Lisboa pretende proceder à abertura de procedimento concursal para provimento do seguinte cargo de direcção intermédia do
2.o grau: chefe de divisão de Informática e Telecomunicações.
2 — Áreas de actuação — Divisão de Informática e Telecomunicações, com as atribuições constantes no artigo 21.o do aviso
n.o 2152/2006 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 35, de 17 de Fevereiro de 2006.

