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Município de Leiria  
Câmara Municipal 

 

AVISO N.º 82/2022 

 

ASSUNTO: Abertura de procedimentos concursais de recrutamento e seleção com vista ao provimento de titulares 

de cargos de direção intermédia de 1.º, 2.º e de 3.º grau do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria. 

 

Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Leiria, no uso da competência 

que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada e ao abrigo do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada, 

aplicável por força do disposto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada, torna público que, por 

deliberações da Câmara Municipal de Leiria de 22 de março e de 26 de julho de 2022, foi autorizada a abertura dos 

procedimentos concursais de recrutamento e seleção com vista ao provimento dos titulares dos cargos de direção intermédia 

de 1.º, 2.º ou de 3.º grau do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Leiria que, respetivamente, abaixo se identificam: 

a) Diretor do Departamento de Conservação e Gestão Operacional (Referência PC.01.2022); 

b) Diretor do Departamento de Gestão Urbanística (Referência PC.06.2022); 

c) Chefe da Divisão Administrativa e da Qualidade (Referência PC.08.2022); 

d) Chefe da Divisão de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Referência PC.09.2022); 

e) Chefe da Divisão de Auditoria (Referência PC.12.2022); 

f) Chefe da Divisão de Comércio, Serviços e Indústria (Referência PC.14.2022); 

g) Chefe da Divisão de Contencioso e Apoio Jurídico (Referência PC.15.2022); 

h) Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde (Referência PC.16.2022); 

i) Chefe da Divisão de Desporto (Referência PC.17.2022); 

j) Chefe da Divisão de Espaços Verdes (Referência PC.18.2022); 

k) Chefe da Divisão Financeira (Referência PC.19.2022); 

l) Chefe da Divisão de Fiscalização Geral (Referência PC.20.2022); 

m) Chefe da Divisão de Gestão de Empreitadas - Área 1 (Referência PC.21.2022); 

n) Chefe da Divisão de Gestão de Empreitadas - Área 2 (Referência PC.22.2022); 

o) Chefe da Divisão de Licenciamentos Diversos (Referência PC.24.2022); 

p) Chefe da Divisão de Museus e Património Cultural (Referência PC.25.2022); 

q) Chefe da Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território (Referência PC.26.2022); 

r) Chefe da Divisão de Programas Educativos (Referência PC.27.2022); 

s) Chefe da Divisão de Sistemas e Tecnologias de Informação (Referência PC.28.2022); 

t) Chefe da Divisão de Mobilidade e Transportes (Referência PC.36.2022); 

u) Chefe da Unidade de Biblioteca Municipal (Referência PC.31.2022); 

v) Chefe da Unidade de Interpretação Ambiental (Referência PC.32.2022); 

w) Chefe da Unidade de Toponímia e Cadastro (Referência PC.34.2022). 

Mais torna público que as candidaturas aos referidos procedimentos concursais deverão ser formalizadas durante os 10 

dias úteis da sua publicitação na Bolsa de Emprego Público, contados da data da publicação do presente aviso na 2.ª série do 

Diário da República. 

Para constar se lavrou o presente aviso que vai ser inserido na página eletrónica do Município de Leiria e publicado em 

órgão de imprensa de expansão nacional e na 2.ª série do Diário da República (no local especialmente dedicado a concursos 

para cargos dirigentes). 

27 de outubro de 2022.  

 
O Presidente da Câmara Municipal 
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