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denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
21 — Dar-se-á cumprimento ao disposto no artigo 1.º e no n.º 3 do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro: candidatos
com grau de incapacidade ou deficiência igual ou superior a 60 %, têm
preferência sobre os restantes, em igualdade de classificação, a qual
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.
22 — A lista de ordenação final, após homologação, é publicada na
2.ª série do Diário da República e afixada em local visível e público
nas instalações da sede da União de Freguesias.
23 — 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 e em
jornal de expansão nacional.
24 — Prazo de validade: o procedimento concursal é válido para
o preenchimento dos postos de trabalho a concurso e para efeitos
de reserva de recrutamento do serviço nos termos do artigo 40.º da
Portaria.
8 de janeiro de 2017. — O Presidente da Junta, Paulo Alexandre
Matias Assunção.
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FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
Aviso n.º 2400/2017
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho
por tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação de um
posto de trabalho da carreira/categoria de assistente operacional
Torna-se público, que na reunião ordinária desta Junta de Freguesia,
realizada em sete de fevereiro de dois mil e dezassete, foi deliberado por
unanimidade, nos termos do n.º 2 do artigo 38.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, proceder à anulação do Procedimento Concursal Comum para
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público na Modalidade
de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado, para a Carreira/Categoria de Assistente Operacional, publicado no Diário da República
2.ª série, n.º 198, de catorze de outubro de dois mil e dezasseis, aviso
n.º 12615/2016, na Bolsa de Emprego Público — BEP em dezassete
de outubro de dois mil e dezasseis, código de oferta OE201610/0202 e
no Jornal de Notícias de dezassete de outubro de dois mil e dezasseis.
9 de fevereiro de 2017. — O Presidente da Junta, Dr. Dário Soares
Freitas da Silva.
310266672

PARTE J1
ECONOMIA
Secretaria-Geral
Aviso n.º 2401/2017
Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada
pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64A/2008, de 31 de dezembro,
3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro e 128/2015, de
3 de setembro, e por meu despacho de 15 de fevereiro de 2017, faz-se
público que a Secretaria-Geral da Economia vai proceder à abertura,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de
Emprego Público (BEP), de procedimento concursal de recrutamento

para seleção de um dirigente intermédio de 2.º grau, com as atribuições
constantes no n.º 8 do Despacho n.º 15356/2016, de 21 de dezembro,
referente ao cargo de Chefe de Divisão de Planeamento e Gestão Estratégica (DPGE).
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada
na BEP, conforme disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do
presente aviso.
15 de fevereiro de 2017. — A Secretária-Geral, Maria Ermelinda
Paulo Rodrigues da Silva Carrachás.
310269078

