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de Viseu, do Instituto da Segurança Social, I. P..A indicação dos respectivos
requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da
composição do júri, constará da publicitação na BEP.
21-06-2011 — O Vogal do Conselho Directivo, responsável pelo
pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204934175
Despacho (extracto) n.º 9248/2011
Referência UII/DU/99/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz-se público que, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação do presente aviso
na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal de selecção
para recrutamento de cargo de direcção intermédia de 2.º grau, Director da
Unidade de Instrumentos internacionais do Departamento de Identificação,
Qualificação e Contribuições, do Instituto da Segurança Social, I. P.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.
29-06-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável pelo
pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204934159
Despacho (extracto) n.º 9249/2011
Referência Lisboa/DU/100/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz-se público que, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação do
presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal de selecção para recrutamento de cargo de direcção intermédia de
2.º grau, Director da Unidade de Assuntos Jurídicos e Contencioso, do
Centro Distrital de Lisboa, do Instituto da Segurança Social, I. P.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.
30-06-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável pelo
pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204934289

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA
Aviso n.º 14813/2011
Procedimento concursal para provimento do cargo de direcção
intermédia de 2.º grau — Chefe da Divisão de Biblioteca e Arquivo
Considerando que no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, pela
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de
Abril, e aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de
20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de
Junho, e Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, os titulares dos cargos
de direcção intermédia são recrutados, por procedimento concursal, de entre
trabalhadores licenciados dotados de competência técnica e aptidão para o
exercício de funções de direcção, coordenação e controlo que reúnam quatro
anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias
para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura;
Que, previamente à abertura do procedimento concursal para o Cargo
de Direcção Intermédia de 2.º Grau — Chefe da Divisão de Biblioteca
e Arquivo, foi efectuado o necessário cabimento orçamental;
Que terminou a aplicação dos métodos de selecção para o Cargo de Direcção
Intermédia de 2.º Grau — Chefe da Divisão de Biblioteca e Arquivo, aberto
por aviso publicitado no Diário da República, 2.ª série (Parte J1), n.º 52, de
15/03/2011, através do aviso n.º 6828/2011, na Bolsa de Emprego Público,
sob o código de oferta — OE 201103/0194 e no Jornal Correio da Manhã
de 17 de Março 2011, em conformidade com o estabelecido nos n.os 1 e 2 do
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e
pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril e aplicada à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 104/2006, de 7 de Junho, e Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro;

Que de acordo com a proposta de nomeação do júri do procedimento
concursal, constante da acta da reunião de 9 Junho de 2011, após a
aplicação dos métodos de selecção, concluiu-se que a candidata Ana
Cristina Fuschini Bizarro Ferreira de Abreu, Técnica Superior, licenciada
em História, reúne as condições e requisitos legalmente previstos para
o exercício do Cargo de Direcção Intermédia de 2.º Grau — Chefe da
Divisão de Biblioteca e Arquivo, sendo a que melhor corresponde ao
perfil pretendido, por evidenciar comprovadas competências multidisciplinares, nomeadamente experiência comprovada (cerca de 22 anos) e
conhecimentos, em nível elevado, nas áreas funcionais do cargo a prover.
A candidata demonstrou ainda possuir elevado sentido crítico, capacidade
de liderança, organização, iniciativa, gestão das motivações e boa capacidade
de gestão dos recursos humanos colocados à disposição da unidade orgânica,
bem como uma boa capacidade de expressão e argumentação, reconhecendo-se-lhe também particular sensibilidade aos desafios que a administração
local enfrenta na área em causa, factores estes que se tornam indispensáveis
ao cumprimento das atribuições e objectivos do cargo a prover.
Face ao exposto, no uso da competência que me foi delegada pelo Sr.
Presidente da Câmara, através do Despacho n.º 2/2011, de 3 de Janeiro,
e Despacho n.º 4/2011, de 10 de Janeiro, e de acordo com o n.º 9 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, conjugado com o artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006,
de 7 de Junho, nomeei Ana Cristina Fuschini Bizarro Ferreira de Abreu,
para o cargo de direcção intermédia de 2.º grau — Chefe da Divisão de
Biblioteca e Arquivo, em comissão de serviço pelo período de 3 anos. A
presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de Julho de 2011.
Nota relativa ao currículo académico e profissional:
1 — Nome — Ana Cristina Fuschini Bizarro Ferreira de Abreu — Técnica Superior;
2 — Habilitações Académicas — Licenciatura em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (1984/1988);
Curso de Especialização em Ciências Documentais na opção Documentação e Biblioteca pela Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa (1994/1996);
3 — Experiência Profissional:
Coordenação do Sector de Animação Cultural da Divisão de Acção Sócio Cultural e de Turismo da Câmara Municipal de Grândola
(1989/1994);
Coordenação do Sector da Juventude da D.A.S.C.T.;
Responsável pela Divisão de Acção Sociocultural e de Turismo da
Câmara Municipal de Grândola (Outubro de 1989 a Fevereiro de 1990,
1 a 15 de Junho de 1990 e 1 a 15 de Julho de 1991);
Responsável pela coordenação da Biblioteca Municipal de Grândola
(1993);
Colaboração na gestão do Sector de Animação Cultural (1994);
Chefe da Divisão de Cultura, Biblioteca e Património (2000/2006);
Coordenação da Biblioteca Municipal de Grândola (2006/2010);
A partir de 03/01/2011, nomeada em regime de substituição para o
cargo de Chefe da Divisão de Biblioteca e Arquivo.
1 de Julho de 2011. — O Vereador do Pelouro dos Recursos Humanos,
com competência delegada, Aníbal Cordeiro.
304906562

MUNICÍPIO DA TROFA
Aviso n.º 14814/2011
Procedimento concursal para provimento de cargo de direcção
intermédia de 3.º grau
Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e com
as alterações introduzidas pelas Leis n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e
n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, aplicável à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 104/2006, de 07 de Junho, faz-se público que, por meu despacho, de 06 de
Maio de 2011, se encontra aberto, a partir da data de publicação do presente
aviso na 2.ª série do Diário da República pelo prazo de 10 dias úteis, procedimento concursal para cargo de direcção intermédia de 3.º grau do Serviço
de Gestão de Projectos Financiados e Desenvolvimento Económico.
A indicação dos respectivos requisitos formais de provimento, do
perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri será
publicitada na BEP (www.bep.gov.pt), até ao 3.º dia útil da data de
publicação do presente aviso.
7 de Julho de 2011. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Joana Fernanda
Ferreira de Lima.
304904659

