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PARTE L
CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

regime de comissão de serviço, de três cargos de direcção intermédia
de 2.o grau:

Aviso n.o 19 394/2007

a) Referência CDI2/01 — chefe da Divisão Administrativa;
b) Referência CDI2/02 — chefe da Divisão de Aprovisionamento
e Património;
c) Referência CDI2/03 — chefe de Contabilidade e Finanças.

Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 20.o e 21.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto, conjugados com o artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.o 104/2006, de 7 de Junho, torna-se público que, por despachos
do presidente da Câmara de 2 de Agosto de 2007, exarados no uso
da competência que lhe confere a alínea a) do n.o 2 do artigo 68.o
da Lei n.o 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.o 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, rectificada pela Declaração de Rectificação
n.o 4/2002, de 6 de Fevereiro, e pela Declaração de Rectificação
n.o 9/2002, de 5 de Março, se encontram abertos, pelo prazo de 10
dias úteis a contar da data da publicitação do presente aviso na Bolsa
de Emprego Público, que ocorrerá até ao 2.o dia útil após a publicação
do presente aviso, procedimentos concursais para provimento, em
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A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri e dos métodos de selecção constam da publicitação na bolsa de emprego público.
Em cumprimento do n.o 2 do artigo 21.o do Estatuto do Pessoal
Dirigente, o presente aviso irá ser publicado em órgão de imprensa
de expansão nacional.
24 de Setembro de 2007. — O Presidente da Câmara, Celso Manuel
Gomes Ferreira.
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