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de Agricultura e Pescas do Centro, sita na Rua Amato Lusitano, Lote 3, 
6000 -150 Castelo Branco, com as atribuições e competências constantes 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º e do artigo 2.º da Portaria n.º 305/2012, 
de 4 de outubro.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do Júri e dos métodos de seleção, será publicitada du-
rante 10 dias úteis na Bolsa de Emprego Público (BEP), após a data da 
publicação do presente aviso, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 21.º 
da referida Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, na redação atual.

7 de fevereiro de 2019. — O Diretor Regional, Fernando Carlos 
Alves Martins.

312116388 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.º 5060/2019

Procedimento concursal para recrutamento do cargo de direção 
intermédia de 3.º Grau

1 — Nos termos do n.º 2, do artigo 21.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 posteriormente alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e na 
sequência de despacho autorizador do Reitor da Universidade de Lisboa, 
faz -se público que a Universidade de Lisboa pretende abrir, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente anúncio na 
Bolsa de Emprego Público, procedimento concursal para provimento 
do cargo de direção intermédia de 3.º grau, de Coordenador do Núcleo 
de Programação Cultural e Ligação à Sociedade do Departamento de 
Relações Externas e Internacionais dos Serviços Centrais da Univer-
sidade de Lisboa.

2 — Tipo de procedimento: o presente aviso reveste a forma de proce-
dimento para recrutamento de cargo de direção intermédia de 3.º grau.

3 — Local de Trabalho — Nas instalações da Universidade de Lis-
boa.

4 — Área de atuação — A referida no artigo 17.º do anexo ao Des-
pacho n.º 10413/2017, de 29 de novembro, publicado no Diário da 
República em 29 de novembro de 2017, em conjugação com as com-
petências genéricas previstas no artigo 26.º e no n.º 1 do artigo 8.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64/2008, de 31 de dezembro, Lei 
n.º 3 -B/2010 de 28 de abril e Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

5 — Remuneração e condições de trabalho: previstas condições de 
trabalho e regalias sociais as genericamente vigentes para os dirigentes 
e contratados em funções públicas.

6 — Duração: pelo período de três anos, renovável por iguais períodos 
de tempo, nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004 já ci-
tada.

7 — Requisitos legais de provimento — Podem candidatar -se a este 
procedimento de seleção os trabalhadores com relação jurídica de em-
prego público que reúnam competência técnica, aptidão e experiência 
profissional e formação adequadas ao exercício das respetivas funções 
e que possuam conhecimento e experiência nas áreas para as quais 
são recrutados, de acordo com o disposto no artigo 9.º no Anexo I dos 
Estatutos da Universidade de Lisboa Republicados no Anexo III do 
Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, de 01 de março, sem prejuízo do 
disposto no Estatuto do Pessoal Dirigente.

8 — Perfil exigido:
a) Licenciatura na área das Relações Internacionais ou Ciências da 

Comunicação.
b) Possuir competências técnicas e aptidão para o exercício do cargo 

a prover, designadamente:
Experiência e conhecimentos na área de dinamização de atividades 

culturais em contexto do ensino superior;
Experiência e conhecimentos no domínio da gestão de espaços e 

equipamentos culturais;
Experiência na organização de atos solenes e de cerimónias acadé-

micas;
c) Competências relacionais e comunicacionais adequadas ao exer-

cício da função designadamente:
Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
Espírito de equipa e capacidade de coordenação de equipas;
Capacidade de análise, planeamento e sentido crítico;

Capacidade de realização com autonomia, rigor e orientação para 
os resultados;

Capacidade de adaptação e melhoria contínua.

9 — Métodos de seleção:
a) Avaliação curricular, que visa avaliar a adequação das competên-

cias expressas pelo candidato, no curriculum vitae, ações de formação 
apresentadas e outros documentos que façam prova da experiência 
profissional de cada candidato, relativamente às exigências do cargo.

b) Entrevista pública que visa obter, através de uma relação inter-
pessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente 
relacionados com as competências consideradas essenciais para o exer-
cício do cargo.

9.1 — A seleção é feita por escolha, nos termos do n.º 6.º do artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64/2008, de 31 de dezembro, 
Lei n.º 3 -B/2010 de 28 de abril e Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

9.2 — Nos termos do n.º 7 do mesmo artigo do diploma citado, o 
Júri pode considerar que nenhum dos candidatos reúne as condições 
para ser designado.

9.3 — Os candidatos que, através de documentação de candidatura 
apresentada, demonstrem satisfazer os requisitos formais de provimento 
serão oportunamente convocados para a realização da entrevista e discus-
são curricular, por e -mail, com recibo de entrega, com pelo menos 5 dias 
úteis de antecedência relativamente à data de entrevista, considerando -se 
como desistência no prosseguimento do procedimento a não comparência 
dos candidatos na data, local e hora indicados.

10 — Forma, prazo e local de apresentação de candidaturas — As 
candidaturas deverão ser apresentadas até ao termo do prazo fixado no 
ponto 1 e formalizadas em requerimento datado e assinado acompanha-
das dos documentos referidos nos pontos 11 e 12 entregues pessoalmente 
em horário de expediente (das 10:00h às 17:00h) ou remetidos por correio 
em carta registada com aviso de receção para Departamento de Recursos 
Humanos — Candidaturas, Alameda da Universidade, 1649 -004 Lisboa, 
expedida até ao termo do prazo referido no ponto 1.

11 — Requerimento:
Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:
Identificação (nome, filiação, naturalidade, nacionalidade, data de 

nascimento, número e data do número de identificação pessoal e data 
de validade, número de contribuinte, residência, código postal, número 
de telefone e contacto/endereço eletrónico), as habilitações literárias, 
a situação profissional (serviço a que pertence, natureza do vínculo e 
carreira e categoria detida, organismo a cujo mapa de pessoal pertence, 
e ainda, organismo onde exerce funções, caso os organismos de origem 
e de exercício de funções não coincidam) e a identificação do procedi-
mento a que a candidatura diz respeito.

12 — O requerimento deve ser acompanhado, sob pena de a candi-
datura não ser considerada, dos seguintes documentos:

a) Currículo profissional detalhado e atualizado, do qual devem cons-
tar, designadamente, as funções que exerce e as que exerceu anterior-
mente, com indicação dos correspondentes períodos e das atividades 
relevantes, e, bem assim, a formação profissional detida (ações de for-
mação, estágios, especializações, seminários, conferências, etc.);

b) Fotocópias dos certificados comprovativos de cada ação de forma-
ção profissional frequentada, com indicação da entidade que a promoveu, 
período em que a mesma decorreu e respetiva duração;

c) Fotocópias de outros documentos instrutórios do curriculum vitae, 
considerados adequados pelos candidatos;

d) Declaração passada e autenticada pelo serviço de origem, da qual 
conste a relação jurídica de emprego público, a categoria detida e o 
tempo de serviço na carreira e em funções públicas;

e) Fotocópia do documento comprovativo das habilitações literá-
rias.

12.1 — O Júri pode solicitar aos candidatos e/ou aos respetivos orga-
nismos de origem outros elementos considerados necessários à instru-
ção do processo de concurso, nomeadamente declaração de conteúdo 
funcional emitida pelo organismo onde exerce funções.

13 — Publicitação da decisão final:
Os candidatos serão notificados do resultado do procedimento con-

cursal, por e -mail com recibo de entrega.
O procedimento concursal é urgente e de interesse público, não ha-

vendo lugar a audiência de interessados, conforme estabelece o n.º 13 
do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
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14 — Composição e identificação do Júri:
Presidente — Luís Manuel dos Anjos Ferreira, Vice -Reitor da Uni-

versidade de Lisboa;
1.º vogal efetivo — Isabel Maria de Castro Pereira França Henriques, 

Diretora do Departamento de Relações Externas e Internacionais dos 
Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;

2.º vogal efetivo — Denise Matos Moura, Coordenadora da Divisão 
de Relações Externas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa;

1.º vogal suplente — João Fernando Pires Mendes Jacinto, Diretor 
Executivo dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa

2.º vogal suplente — Miguel Gonçalves, Chefe de Divisão do Gabi-
nete de Comunicação, Imagem e Cultura da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa.

O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo vogal que lhe suceder na ordem supra referida.

25 de fevereiro de 2019. — O Reitor, Prof. Doutor António Cruz 
Serra.

312101831 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso (extrato) n.º 5061/2019
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e adap-
tada à Administração Local por força do artigo 1.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, torna -se público que, por despacho do Ex.mo Senhor 
Presidente da Câmara, de 28 de janeiro de 2019, exarado no uso de com-
petências em matéria de superintendência na gestão e direção do pessoal 
ao serviço do município, conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi autorizada a 
abertura de procedimentos concursais tendentes ao recrutamento para 
provimento, em regime de comissão de serviço, dos seguintes cargos de 
direção intermédia de 1.º, 2.º e 3.º graus, da Câmara Municipal de Sintra, 
nos exatos termos e condições melhor definidos em avisos a publicitar 
na Bolsa de Emprego Público, no 2.º dia útil seguinte à publicação do 
presente aviso no Diário da República:

Diretor do Departamento de Obras Municipais e Intervenção no 
Espaço Público;

Diretor do Departamento de Solidariedade e Inovação Social;
Chefe da Divisão de Intervenção no Espaço Público 1;
Chefe da Divisão de Intervenção no Espaço Público 2;
Chefe da Divisão de Gestão e Licenciamento 2;
Chefe da Divisão de Habitação e Serviços Comunitários;
Coordenador do Núcleo de Fiscalização de Obras no Subsolo;
Coordenador do Núcleo de Gestão e Manutenção da Frota.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração 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 dis-
criminação.

Por subdelegação de competências, conferida pelo Despacho 
n.º 5 -AID/2018, de 4 de outubro.

7 de março de 2019. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, em regime de substituição, Teresa Mesquita.

312122154 

 Aviso (extrato) n.º 5062/2019
Para os devidos efeitos, torna -se público que, por despacho da Exmª. 

Senhora Vereadora, com competências delegadas em matéria de Recursos 
Humanos, Dr.ª Ana Isabel Neves Duarte, de 28/02/2019, foi declarada 
a extinção dos procedimentos concursais tendentes ao provimento, em 
regime de comissão de serviço, dos cargos de direção intermédia de 2.º e 
3.º graus, abaixo indicados, a que se refere o aviso (extrato) n.º 7157/2018 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 101, de 25 de maio de 
2018, no jornal Diário de Notícias, de 28/05/2018, e as ofertas de em-

 MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Aviso n.º 5063/2019

Procedimento Concursal para Provimento de Cargo de Direção 
Intermédia de 2.º Grau

Para os devidos efeitos e, nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação, aplicada à Administração 
Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e atendendo à deliberação 
da Assembleia Municipal, de 2 de maio de 2018, sob proposta da Câ-
mara Municipal, aprovada em reunião de 20 de março de 2018, torna -se 
público que se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 
1.º dia útil da publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), o pro-
cedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia 
de 2.º grau, Chefe da Divisão Administrativa.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
dos métodos de seleção, da composição do júri e outras informações de 
interesse para a apresentação de candidatura ao referido procedimento 
constará da publicação na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt).

8 de março de 2019. — A Vereadora, Cláudia Horta Ferreira.
312126991 

prego n.os OE201805/1376 e OE201805/1380, publicitadas na Bolsa de 
Emprego Público, em 29/05/2018, com fundamento na impossibilidade 
superveniente da finalidade a que os mesmos se destinavam, ao abrigo do 
preceituado no artigo 95.º do Código do Procedimento Administrativo, 
atenta a reorganização das unidades orgânicas em causa, decorrente da 
alteração às estruturas nuclear e flexível da Câmara Municipal de Sintra, 
a que se reporta a publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, 
de 11 de dezembro de 2018, o que torna, pois, impossível o provimento 
dos referidos cargos dirigentes, e tudo com efeitos a 01 de janeiro de 
2019, data da entrada em vigor da referida alteração da estrutura dos 
Serviços Municipais:

Chefe da Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Energia;
Coordenador do Núcleo de Educação e Sensibilização Ambiental.

Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e adap-
tada à Administração Local por força do artigo 1.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, torna -se público que por despacho do Exmº. Senhor 
Presidente da Câmara, de 28 de janeiro de 2019, exarado no uso de 
competências em matéria de superintendência na gestão e direção do 
pessoal ao serviço do município, conferida pela alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi auto-
rizada a abertura de procedimento concursal tendente ao recrutamento 
para provimento, em regime de comissão de serviço, do seguinte cargo 
de direção intermédia de 2.º grau, da Câmara Municipal de Sintra, nos 
termos das atribuições agora cometidas à respetiva unidade orgânica, e 
nos exatos termos e condições melhor definidos em aviso a publicitar na 
Bolsa de Emprego Público, no 2.º dia útil seguinte à publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, e no âmbito do qual, por submissão 
ao princípio do aproveitamento dos atos praticados, serão consideradas 
as candidaturas formalizadas no âmbito do respetivo procedimento con-
cursal anterior, agora extinto, salvo se, até ao termo do prazo de abertura 
do procedimento concursal a encetar, os respetivos interessados vierem, 
expressamente, manifestar intenção em contrário:

Chefe da Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Energia.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração 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 dis-
criminação.

Por subdelegação de competências, conferida pelo Despacho n.º 5-
-AID/2018, de 4 de outubro.

7 de março de 2019. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, em regime de substituição, Teresa Mesquita.

312121563 


