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PARTE J1
JUSTIÇA

ECONOMIA

Direção-Geral da Administração da Justiça

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 4936/2018

Aviso n.º 4939/2018

Procedimento concursal para provimento de cargo de direção intermédia de 2.º grau — chefe da Divisão de Administração de
Recursos Humanos do mapa de pessoal da Direção-Geral da
Administração da Justiça.

Por se terem alterado os pressupostos que determinaram a sua abertura,
por despacho de 12 de março de 2018, do Inspetor-Geral da Autoridade
de Segurança Alimentar e Económica, foi determinada a anulação do
procedimento concursal para recrutamento do titular do cargo de direção
intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão do Gabinete de Planeamento
Estratégico, Qualidade e Auditoria (GPEQA), aberto por despacho, de 21
de outubro de 2014, e publicitado pelo Aviso n.º 15924/2016, publicado
no DR, 2.ª série, n.º 243, de 21 de dezembro de 2016.

Nos termos previstos nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, com a última redação dada pela Lei n.º 128/2015, de
3 de setembro, faz-se público que por despacho do Diretor-Geral da
Administração da Justiça de 20 de julho de 2017 se encontra aberto, por
um período de 10 dias úteis a contar do dia de publicitação na bolsa de
emprego público, procedimento concursal com vista ao recrutamento
para o cargo de direção intermédia de 2.º grau — chefe da Divisão de
Administração de Recursos Humanos — do mapa de pessoal da Direção-Geral da Administração da Justiça, com as atribuições constantes do
ponto 3.2. do Despacho n.º 2924/2017, de 13 de março, publicado no
Diário da República, n.º 70, 2.ª série, de 7 de abril.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados
na BEP, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do presente aviso.
2 de março de 2018. — O Subdiretor-Geral, Jorge Brandão Pires.
311257707
Aviso n.º 4937/2018
Procedimento concursal para provimento de cargo de direção intermédia de 2.º grau — chefe da Divisão de Recrutamento e Gestão
de Recursos Humanos do mapa de pessoal da Direção-Geral da
Administração da Justiça.
Nos termos previstos nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, com a última redação dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de
setembro, faz-se público que por despacho do Diretor-Geral da Administração da Justiça de 18 de novembro de 2016 se encontra aberto, por
um período de 10 dias úteis a contar do dia de publicitação na bolsa de
emprego público, procedimento concursal com vista ao recrutamento
para o cargo de direção intermédia de 2.º grau — chefe da Divisão de
Recrutamento e Gestão de Recursos Humanos — do mapa de pessoal da
Direção-Geral da Administração da Justiça, com as atribuições constantes
do ponto 3.1. do Despacho n.º 2924/2017, de 13 de março, publicado
no Diário da República, n.º 70, 2.ª série, de 7 de abril.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados
na BEP, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do presente aviso.
2 de março de 2018. — O Subdiretor-Geral, Jorge Brandão Pires.
311257845

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA
SOCIAL E ECONOMIA
Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.

03-04-2018. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.
311251291

AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
Aviso n.º 4940/2018
Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada
pelas Leis n.os 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 68/2013, de 29 de
agosto e 128/2015, de 3 de setembro, faz-se público que a Direção-Geral
de Alimentação e Veterinária, vai proceder à abertura, pelo prazo de
10 dias úteis a contar do primeiro dia de publicação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), o procedimento concursal com vista ao provimento de
três cargos de direção intermédia de 2.º grau, enquadrados no artigo 9.º
e 10.º da Portaria n.º 282/2012 de 17 de setembro:
Chefe de Divisão de Alimentação e Veterinária do Oeste;
Chefe de Divisão de Alimentação e Veterinária do Ribatejo;
Chefe de Divisão de Alimentação e Veterinária de Setúbal.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de
interesse para a apresentação das candidaturas constará da publicação
na bolsa de emprego público (BEP), após a data da publicação deste
aviso na 2.ª série do Diário da República.
27 de março de 2018. — O Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária, Fernando Manuel d’Almeida Bernardo.
311252296

MAR
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos

Aviso n.º 4938/2018

Aviso n.º 4941/2018

Torna-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., de 30 de janeiro de
2018, foi determinado o encerramento do procedimento concursal para
o provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor de
Centro do Centro de Emprego e Formação Profissional do Alentejo Litoral da Delegação Regional do Alentejo do IEFP, I. P., aberto pelo Aviso
n.º 12900/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 207, de
26 de outubro, e publicitado na Bolsa de Emprego Público com a referência OE201710/0282, por inutilidade superveniente, em virtude de não
ser possível a nomeação do candidato proposto pelo Júri do concurso.

Procedimento concursal para o cargo de direção Intermédia de
1.º grau — Diretor de Serviços de Recursos Naturais (DSRN),
da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços
Marítimos (DGRM).

2018-04-02. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
311245613

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na sua atual redação, faz-se público que, por despacho de 11 de dezembro
de 2017 do Senhor Diretor-Geral, se encontra aberto, por um período
de 10 úteis a contar do dia da publicitação na bolsa de emprego público
(BEP), procedimento concursal com vista ao recrutamento para o cargo
de direção intermédia de 1.º grau — Direção de Serviços de Recursos
Naturais (DSRN), da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos (DGRM). A indicação dos requisitos formais de
provimento, do perfil exigido, da composição do júri, dos métodos de
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seleção e outras informações de interesse para a apresentação da candidatura constará da publicitação na BEP, a ocorrer três dias úteis após
a publicação do presente aviso no Diário da República.
3 de abril de 2018. — O Diretor de Serviços de Administração Geral,
Pedro Ramires Nobre.
311248198

do artigo 165.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pela Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
28 de março de 2018. — A Presidente do Conselho de Administração,
Carla Tavares.
311246164
Aviso n.º 4943/2018

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DOS MUNICÍPIOS DE OEIRAS E AMADORA
Aviso n.º 4942/2018
Revogação de procedimentos concursais para provimento
de cargos de direção intermédia de 1.º grau
Para os devidos efeitos se torna público que os procedimentos concursais, para provimento de cargos de Direção Intermédia de 1.º Grau,
abertos pelo Aviso n.º 1765/2018, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 27, de 7 de fevereiro de 2018 (Ref.as A a E), foram revogados
por deliberação do Conselho de Administração destes SIMAS de Oeiras
e Amadora, n.º 106/2018, de 26 de março, ao abrigo do estatuído no n.º 1

II SÉRIE

Revogação de Procedimento concursal para provimento
de cargo de Direção Superior
Para os devidos efeitos se torna público, que o procedimento concursal, para provimento de cargo de Direção Superior, aberto pelo Aviso
n.º 1766/2018, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 27,
de 7 de fevereiro de 2018, foi revogado por deliberação do Conselho
de Administração destes SIMAS de Oeiras e Amadora, n.º 106/2018,
de 26 de março, ao abrigo do estatuído no n.º 1 do art. 165.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pela Lei n.º 4/2015
de 7 de janeiro.
28 de março de 2018. — A Presidente do Conselho de Administração,
Carla Tavares.
311246212
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