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Abel Freitas Torres Mascarenhas, nascido em 27/09/1944 e falecido em
02/09/2015; 1.995,19 Euros, legado pelo sócio n.º 65.920 — Rui Edgar
Babo Castro, nascido em 27/07/1948 e falecido em 14/07/2015; 4.987,98
Euros, legado pelo sócio n.º 81.762 — Lisete Lumen Fernandes Pereira,
nascido em 27/05/1954 e falecido em 12/09/2015; 4.125,00 Euros, legado
pelo sócio n.º 100.999 — Maria Eunice Fernandes Oliveira Lima Santos, nascido em 11/02/1955 e falecido em 26/10/2015; 4.372,50 Euros,

legado pelo sócio n.º 102.080 — Filipe José Silva Nunes, nascido em
05/09/1964 e falecido em 02/03/2015.
27 de janeiro de 2017. — O Presidente do Conselho de Administração,
Américo Tomé Jardim.
310220671

PARTE J1
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

Aviso n.º 1585/2017

Aviso n.º 1586/2017

Procedimento concursal para provimento
de cargo de direção intermédia

Recrutamento para cargo de direção intermédia do 3.º Grau
Chefe de Serviço de Biblioteca e Arquivo

Nos termos previstos no n.º 4 do artigo 11.º da Lei n.º 77/2015,
de 29 de julho, faz -se público que a Comunidade Intermunicipal do
Oeste, vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
do dia da publicitação na Bolsa de Emprego Publico (BEP), de procedimento concursal de recrutamento para seleção de um dirigente
intermédio de 2.º grau — Chefe de Divisão da Divisão Económica
e Financeira.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de
interesse para apresentação das candidaturas constará da publicitação
na Bolsa de Emprego Público (BEP).

Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 1 dos artigos 20.º e 21.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de
30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro e, 3-B/2010, de 28 de abril,
64/2011, de 22 dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e 128/2015, de 03 de
setembro, aplicada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de
agosto, se torna público que, por meu despacho de 13 de outubro de 2016
e deliberação da Assembleia Municipal na sessão de 15 dezembro de
2016, sob proposta da Câmara Municipal, na reunião de 7 de novembro
de 2016, relativa à composição do Júri, se encontra aberto procedimento
concursal com vista ao provimento, em regime de comissão de serviço,
de cargo de direção intermédia de 3.º grau, do mapa de pessoal da Câmara
Municipal da Figueira da Foz — Chefe de Serviço de Biblioteca e Arquivo, nos exatos termos e condições definidos em aviso a publicitar na
BEP-Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), pelo prazo de 10 dias
úteis, contados do dia da publicação na referida Bolsa, que terá lugar na
data da publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da República.

26 de janeiro de 2017. — O Presidente do Conselho Intermunicipal,
Pedro Miguel Ferreira Folgado.
310230472

25 de janeiro de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Ataíde.
310221943

