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 AIRC — ASSOCIAÇÃO INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO

Despacho (extrato) n.º 6880/2017

Consolidação definitiva de mobilidade interna intercarreiras

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4 do 
preâmbulo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e verificados os requi-
sitos previstos no n.º 3 do artigo 99.º do anexo à referida Lei, torna -se 
público que, por despacho por mim proferido no passado dia 28 junho 
foi autorizada, com efeitos ao passado dia 01 de junho de 2017, a con-
solidação definitiva da mobilidade interna na modalidade de mobilidade 

intercarreiras, de Cláudia Susana Felício Cunha, Francisco José dos 
Santos Lapa e Maria Filomena Alves de Brito Fernandes trabalhadores 
da Associação Informática da Região Centro, tendo sido integrados na 
carreira/categoria de Técnico Superior, posicionados na 2.ª posição, 
no nível remuneratório 15, da Carreira de Técnico Superior da Tabela 
Única (€1.201,48), os trabalhadores possuem vínculo de emprego pú-
blico na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.

Publique -se nos termos legais.
17 de julho de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno 

Miguel Martins Rondão Moita da Costa.
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PARTE J1

 MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO

Aviso n.º 9014/2017

Abertura de procedimento concursal para provimento de cargo 
de Direção Intermédia

de 2.º grau — Chefe da Divisão Sociocultural
Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, na sua redação atual, aplicada à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, faz -se público que o Município de 

Miranda do Douro, 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 Sociocultural.

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).

13 de julho de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Artur 
Manuel Rodrigues Nunes, Dr.
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