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PARTE J1

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 3661/2013
Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 

e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e por despa-
cho do Diretor -Geral, de 16.05.2012, faz -se público que a Autoridade 
Tributária e Aduaneira, vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego Publico 
(BEP), de procedimento concursal de recrutamento para seleção de 
um dirigente intermédio de 1.º grau, com as atribuições constantes no 
artigo 21.º da Portaria n.º 320 -A/2011, de 30 de dezembro, referente 
ao cargo de Diretor de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações 
Especiais (DSIFAE).

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados 
na BEP, conforme disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de de-
zembro, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do presente aviso.

5 de março de 2013. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
206806109 

 Aviso n.º 3662/2013
Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e por despacho 
do Diretor -Geral, de 16.05.2012, faz -se público que a Autoridade Tri-
butária e Aduaneira, vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis 
a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego Publico (BEP), de 
procedimento concursal de recrutamento para seleção de um dirigente 
intermédio de 2.º grau, com as atribuições constantes na subalínea ii) 
da alínea p) do n.º 1, do Despacho n.º 1365/2012, publicado no Diário 
da República, 2.ª serie, n.º 22, de 31 de janeiro, referente ao cargo de 
Chefe de Divisão de Estudos e Coordenação (DEC).

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados 
na BEP, conforme disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de de-
zembro, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do presente aviso.

5 de março de 2013. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
206806077 

 Aviso n.º 3663/2013
Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e por despacho 
do Diretor -Geral, de 16.05.2012, faz -se público que a Autoridade Tri-
butária e Aduaneira, vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis 
a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego Publico (BEP), de 
procedimento concursal de recrutamento para seleção de um dirigente 
intermédio de 2.º grau, com as atribuições constantes na subalínea i) 
da alínea r) do n.º 1, do Despacho n.º 1365/2012, publicado no D.R., 
2.ª serie, n.º 22, de 31 de janeiro, referente ao cargo de Chefe de Divisão 
de Investigação da Fraude e Ações Especiais (DIFAE).

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados 
na BEP, conforme disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de de-
zembro, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do presente aviso.

5 de março de 2013. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
206806141 

dezembro, torna -se público que a CReSAP, entidade responsável pelo 
procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a 
contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 97_CRE-
SAP_27_02/13 de recrutamento e seleção do cargo Subinspetor -Geral 
das Atividades em Saúde.

A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa 
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará 
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.

5 -03 -2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.

206807608 

 Aviso (extrato) n.º 3665/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004 de 

15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, torna -se público que a CReSAP, entidade responsável pelo 
procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a 
contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 96_CRE-
SAP_26_02/13 de recrutamento e seleção do cargo de Inspetor -geral 
das Atividades em Saúde.

A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa 
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará 
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.

5 -03 -2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.

206807543 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P.

Aviso n.º 3666/2013
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
faz -se público que se encontram abertos procedimentos concursais 
para recrutamento dos cargos de Direção Intermédia de 1.º Grau, do 
Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P. (InCI, I. P.), sito na Ave-
nida Júlio Dinis, n.º 11, 1069 -010 Lisboa, a seguir indicados, com as 
atribuições e competências constantes da Portaria n.º 378/2012, de 
20 de novembro:

1) Direção Administrativa e de Recursos Humanos;
2) Direção Financeira, de Estudos e de Estratégia;
3) Direção de Inspeção;
4) Direção Jurídica e da Contratação Pública;
5) Direção de Qualificação e Licenciamento.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil 
exigido, da composição do júri e dos métodos de seleção, será publici-
tada durante 10 dias úteis na Bolsa de Emprego Público (BEP), até ao 
2.º dia útil após a data da publicação do presente aviso, nos termos dos 
n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

4 de março de 2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo (em 
substituição legal do Presidente do Conselho Diretivo), Fernando José 
de Oliveira da Silva.

206803906 

 Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública

Aviso (extrato) n.º 3664/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004 de 

15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 

 MUNICÍPIO DE BARCELOS

Aviso n.º 3667/2013
1 — Torna -se público que, e atendendo à deliberação da Câmara 

Municipal de 11 de janeiro de 2013 e à deliberação da Assembleia 
Municipal de 18 de janeiro de 2013, se encontram abertos os seguintes 
concursos com vista à seleção dos cargos dirigentes, nos termos dos 




