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PARTE J1
TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 2111/2019
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
republicada em anexo à Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, alterada
pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, faz-se público que, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação
do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para recrutamento de cargo de direção intermédia
de 1.º grau, Diretor do Gabinete de Auditoria, Qualidade e Gestão do
Risco, do Instituto de Segurança Social, I. P..
A indicação dos respetivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.
16 de janeiro de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
311996752

MAR
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos
Aviso (extrato) n.º 2112/2019
Procedimento concursal para provimento de cargo de direção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão de Sistemas de Informação (DSI) da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos (DGRM).
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 da Subdiretora-Geral,
Dr.ª Susana Baptista, de 16 de novembro de 2018, em suplência do
Diretor-Geral, se encontra aberto, por um período de 10 dias úteis a contar
do dia de publicitação na bolsa de emprego público (BEP), procedimento
concursal com vista ao recrutamento para o cargo de direção intermédia
de 2.º grau — Chefe da Divisão de Sistemas de Informação (DSI) da
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.
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 da candidatura constará da publicitação
na BEP, a ocorrer três dias úteis após a publicação do presente aviso no
Diário da República.
21/01/2019. — A Diretora de Serviços de Administração Geral, Fernanda Bernardo.
311996899
Aviso n.º 2113/2019
Procedimento concursal para provimento de cargo de direção intermédia de 1.º grau — Diretor de Serviços Jurídicos (DSJ) da
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).
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, de 28
de março de 2018, se encontra aberto, por um período de 10 dias úteis
a contar do dia de publicitação na bolsa de emprego público (BEP),
procedimento concursal com vista ao recrutamento para o cargo de
direção intermédia de 1.º grau — Diretor de Serviços Jurídicos (DSJ) da
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.

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 da candidatura constará da publicitação
na BEP, a ocorrer três dias úteis após a publicação do presente aviso no
Diário da República.
21/01/2019. — A Diretora de Serviços de Administração Geral, Fernanda Bernardo.
311996606
Aviso (extrato) n.º 2114/2019
Procedimento concursal para provimento de cargo de direção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão de Regulamentação (DR)
da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços
Marítimos (DGRM).
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,
de 29 de junho de 2018, se encontra aberto, por um período de
10 dias úteis a contar do dia de publicitação na bolsa de emprego
público (BEP), procedimento concursal com vista ao recrutamento
para o cargo de direção intermédia de 2.º grau — Chefe da Divisão
de Regulamentação (DR) da Direção -Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. 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 da candidatura constará da publicitação na BEP,
a ocorrer três dias úteis após a publicação do presente aviso no
Diário da República.
21/01/2019. — A Diretora de Serviços de Administração Geral, Fernanda Bernardo.
311997619

MUNICÍPIO DE AMARANTE
Aviso n.º 2115/2019
Abertura de procedimentos concursais de seleção
para provimento de cargos
de direção intermédia de 2.º e 3.º graus
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, adaptada à Administração Local por
força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, faz-se
público que, por deliberação da Câmara Municipal de 16/10/2018 e
deliberação da Assembleia Municipal de 29/09/2018, foi determinada
a abertura dos seguintes procedimentos concursais de recrutamento e
seleção de cargos de direção intermédia, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar do 1.º dia de publicitação do presente aviso na Bolsa de
Emprego Público (BEP):
Cargos de Direção Intermédia de 2.º grau (Chefes de Divisão):
Chefe da Divisão de Contratação Pública e Aprovisionamento
(DCPA);
Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos (DARH);
Chefe da Divisão de Serviços Jurídicos e Fiscalização (DSJF);
Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU);
Chefe da Divisão Técnica de Projeto (DTP);
Chefe de Divisão de Tecnologias de Informação (DTI).
Cargos de Direção Intermédia de 3.º grau (Chefes de Unidade):
Unidade de Mobilidade e Gestão de Meios (UMGM);
Gabinete Técnico Florestal (GTF);
Unidade de Espaços Verdes (UEV).
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri e dos métodos de seleção constará de publicação
na BEP.
15 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, José Luís Gaspar
Jorge.
311982122

