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 TEATRO MUNICIPAL DE FARO — SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

Aviso (extrato) n.º 2113/2020

Sumário: Procedimento concursal para recrutamento do cargo de diretor-delegado do TMF-SM.

1 — Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alte-
rada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, na sua redação atual conferida pela 
Lei n.º 128/2015, de 3 de dezembro, adaptada à administração local por força do disposto no 
artigo 1.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, e na sequência da proposta 
n.º 13/2019/TMF -SM, aprovada na reunião do Conselho de Administração do Teatro Municipal de 
Faro -Serviços Municipalizados, realizado no dia 30 de janeiro de 2019, torna -se público que se 
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia de publicação na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), o procedimento concursal, com vista ao provimento do cargo de Diretor -Delegado 
do Teatro Municipal de Faro — Serviços Municipalizados (cargo de direção intermédia de 3.º grau).

2 — Requisitos Legais de Provimento: Podem candidatar -se ao presente procedimento con-
cursal, os trabalhadores com vínculo de emprego público, por tempo indeterminado, que até ao 
termo do prazo de entrega das candidaturas reúnam os requisitos previstos no ponto 2. do aviso 
publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP).

3 — O referido procedimento concursal será publicitado em jornal de expansão nacional, por 
extrato, na Bolsa de Emprego Público(BEP), em www.bep.gov.pt e no site do Teatro Municipal de 
Faro — Serviços Municipalizados, em www.teatrodasfiguras.pt, a partir do dia seguinte à publici-
tação do presente aviso no Diário da República, contendo a indicação dos requisitos formais de 
provimento, do perfil exigido, da composição do júri e dos métodos de seleção.

17 de janeiro de 2020. — O Presidente do Conselho de Administração, Paulo Jorge Neves 
dos Santos.
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