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2.º Vogal Efetivo — Maria das Dores Gomes Delgado, Chefe de Di-
visão da Área Académica da Faculdade de Psicologia da Universidade 
de Lisboa.

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

10 de janeiro de 2019. — O Diretor, Prof. Doutor Pedro Romano 
Martinez.

311970783 

 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Aviso n.º 1301/2019

Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao 
provimento do cargo de direção intermédia de 3.º grau de coor-
denador de área dos Serviços de Ação Social Escolar da Univer-
sidade dos Açores.

Nos termos do disposto no 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, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 68/2013, de 29 de 
agosto, e pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, faz -se público que, 
por meu despacho de 04 de janeiro de 2019, encontra -se aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis, a contar do dia da publicitação na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), procedimento concursal de recrutamento e 
seleção com vista ao provimento do cargo de coordenador de área dos 
Serviços de Ação Social Escolar da Universidade dos Açores, cargo de 
direção intermédia de 3.º grau.

A área de atuação e o conteúdo funcional do cargo a prover são os 
definidos no Regulamento de Funcionamento dos Serviços de Ação 
Social Escolar da Universidade dos Açores, aprovado pelo Despacho 

 MUNICÍPIO DA PRAIA DA VITÓRIA

Aviso n.º 1302/2019

Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de Direção 
Intermédia de 2.ª Grau — Chefe de Divisão de Planeamento 

Estratégico e Relações Externas
Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

na sua mais recente redação, torna -se público que, na sequência da delibe-
ração da Assembleia Municipal de 16 de novembro de 2018, encontra -se 
aberto procedimento concursal para provimento, em regime de comissão 
de serviço, do cargo acima referido, nos termos e condições melhor 
definidos em aviso a publicar na Bolsa de Emprego Público (BEP), em 
www.bep.gov.pt, até ao 2.º dia útil após a publicação deste aviso e pelo 
período de 10 dias úteis, a contar da sua publicitação na BEP.

9 de dezembro de 2018. — A Vereadora, Raquel Lemos Borges.
311967827 

n.º 13006/2015, de 5 de novembro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 224, de 16 de novembro de 2015, com as alterações apro-
vadas pelo Despacho n.º 5194/2017, de 5 de maio, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 112, de 9 de junho de 2017, e pelo Despacho 
n.º 7559/2018, de 23 de julho, publicado na no Diário da República, 
2.ª série, n.º 152, de 8 de agosto de 2018.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri, dos métodos de seleção e de outras informa-
ções com interesse para a apresentação das candidaturas, consta da 
publicitação da oferta na Bolsa de Emprego Público (BEP), a ocorrer 
no prazo máximo de três dias úteis após a publicação do presente aviso 
no Diário da República.

9 de janeiro de 2019. — O Reitor, João Luís Roque Baptista Gaspar.
311967973 
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