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de emprego público (BEP), de procedimento concursal com vista ao
recrutamento para o cargo de direção intermédia de 2.º grau correspondente a Chefe da Divisão de Logística, Operações e Infraestruturas, do
mapa de pessoal do IPMA, I. P.
Os requisitos formais de provimento, o perfil exigido, a composição
do júri e os métodos de seleção serão publicitados na BEP no prazo de
três, a contar da data da publicação do presente aviso.
21 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge
Miguel Alberto de Miranda.
207653045

MUNICÍPIO DE SALVATERRA DE MAGOS
Aviso n.º 3369/2014
Torna-se público que, nos termos do disposto no artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei

II SÉRIE

n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à administração local pela
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, sob proposta da Câmara Municipal, em reunião realizada no dia 18 de dezembro 2013 e sessão da
Assembleia Municipal do dia 19 dezembro de 2013, irá proceder-se
à abertura, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da publicação
do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), de um procedimento
concursal para provimento, em regime de comissão de serviço, do
seguinte cargo de direção intermédia de 2.º grau: Chefe de Divisão
Municipal de Ação Social e Cultural.
A publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP) ocorrerá até ao
2.º dia útil seguinte ao da publicação do presente aviso, com a indicação dos requisitos formais de provimento, habilitações literárias,
perfil exigido, remuneração, métodos de seleção, composição do júri e
formalização da candidatura.
20 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal,
Hélder Manuel Esménio, engenheiro.
307641713
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