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18 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é publicada 
na 2.ª série do Diário da República e afixada em local visível e público 
das instalações da Freguesia, nos termos do n. 6, art. 36.º, da Portaria.

19 — Posicionamento Remuneratório: nos termos da legislação em 
vigor.

20 — Nos termos do disposto no n. 1, do art. 19.º, da Portaria, o 
presente aviso será publicitado integralmente na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação 
no Diário da República e, por extrato, prazo máximo de três dias úteis 
contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.

21 — Em cumprimento da alínea h) do art. 9.º, da Constituição, a 
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ati-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de 
discriminação.

7 de dezembro de 2016. — A Presidente da Junta de Freguesia, Maria 
da Graça Resende Pinto Ferreira.

310090594 

PARTE J1

 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Economia — Nova School of Business 
and Economics

Aviso (extrato) n.º 16059/2016
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-

neiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, e por despacho reitoral de 
08 de junho de 2016, torna -se público que a Faculdade de Economia da Uni-
versidade de Lisboa — Nova School of Business and Economics vai pro-
ceder à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação 
na Bolsa de Emprego Público, do procedimento concursal de recrutamento 
para seleção de um dirigente intermédio de 1.º grau, com as atribuições 
constantes no artigo 8.º do Regulamento de Serviços da Faculdade de Eco-
nomia da Universidade Nova de Lisboa — Nova School of Business and 
Economics, aprovado pelo Despacho (extrato) n.º 14306/2015, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 236 de 02 de dezembro de 2015.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil 
pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão 
publicitados na Bolsa de Emprego Público, no prazo de 2 dias úteis a 
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

3 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidade entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

14 de dezembro de 2016. — O Diretor, Daniel Abel Monteiro  Palhares 
Traça.

210093429 

 MUNICÍPIO DE NISA

Aviso (extrato) n.º 16060/2016

Procedimento concursal para provimento 
do cargo de direção intermédia 

do 2.º grau — Chefe da Divisão de Administração Geral

Para os devidos efeitos torna -se público que, nos termos dos ar-
tigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas 
Leis n.º (s) 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à Ad-
ministração Local por força do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, após deliberações da Câmara Municipal n.º 303/2016, de 
21/09 e Assembleia Municipal n.º 27/2016, de 30/09, e do meu despacho 
datado de 19/10/2016, se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias 
úteis a contar do dia da publicação na Bolsa de Emprego Público, pro-
cedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia do 
2.º grau — Chefe da Divisão de Administração Geral. A indicação dos 
requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do 
Júri e dos métodos de seleção vai ser publicada na Bolsa de Emprego 
Público até ao 3.º dia útil após a data de publicação do presente aviso no 
Diário da República, nos termos dos n.º (s) 1 e 2 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a nova redação dada pelas respetivas 
alterações.

6 de dezembro de 2016. — A Presidente da Câmara Municipal de 
Nisa, Maria Idalina Alves Trindade.

310079732 
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