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Sumário: Procedimento concursal para provimento do cargo de chefe de unidade intermédia de 
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Procedimento concursal para provimento do cargo de chefe de unidade intermédia
 de 3.º grau — Cultura e animação — Nomeação

Considerando a conclusão do procedimento concursal de recrutamento para o cargo de direção 
intermédia de 3.º grau de Chefe da Unidade de Cultura e Animação, cujo aviso de abertura foi publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 175, de 12 de setembro de 2019, na Bolsa de Emprego 
Público (BEP) com o código de oferta n.º OE201909/0212 e no jornal de expansão nacional “Correio 
da Manhã” de 13 de setembro de 2019, torna -se público que, por despacho do signatário, datado de 
30 de dezembro de 2019 e em cumprimento do disposto no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, aplicável à administração local 
por força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foi nomeado, em comissão de serviço, pelo período 
de três anos, para o cargo de Chefe da Unidade Intermédia de 3.º grau — Cultura e Animação, 
Jorge Ribeiro Areias, com base na proposta de nomeação elaborada pelo júri do concurso.

A nomeação produz efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2020.

Nota curricular

Jorge Ribeiro Areias é licenciado em Teatro pela Escola Superior Artística do Porto;
Desde janeiro de 2009, desempenha funções de Técnico Superior na área da cultura;
Entre outubro de 2004 e 2008, exerceu funções de técnico de animação cultural;
Entre 2003 e 2004, exerceu funções de animador sociocultural;
Entre 2002 e 2003, realizou um estágio profissional de animador sociocultural;
Entre 2000 e 2001, foi animador sociocultural na ANILPUA — Centro Lúdico da Imagem 

Animada, Porto.
Frequentou diversas ações de formação ligadas à área cultural.

2 de janeiro de 2020. — O Presidente da Câmara, Manuel Rodrigues Lopes.
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