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10 dias úteis a contar do dia da publicação na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), de procedimento concursal de seleção para provimento do cargo 
de Diretor de Serviços da Emigração da Direção Geral dos Assuntos 
Consulares e das Comunidades Portuguesas, com as atribuições do 
artigo 3.º da Portaria n.º 30/2012, de 31 de janeiro.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri, e dos métodos de seleção, serão publici-
tados na BEP, conforme disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro.

11.03.2013. — O Diretor do Departamento Geral de Administração, 
José Augusto Duarte.

206827607 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Aviso n.º 4113/2013

Procedimento concursal para provimento de cargo de direção 
intermédia de 2.º grau do Turismo de Portugal, I. P.

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 encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 
1.º dia de publicitação na bolsa de emprego público (BEP), procedimento 
concursal com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 
2.º grau, correspondente ao Departamento de Informação e Gestão do 
Cliente, constante do artigo 12.º do anexo à Portaria n.º 321/2012, de 
15 de outubro.

13 de março de 2013. — A Diretora Coordenadora da Direção de 
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira, por delegação de competências.

206828352 

 Aviso n.º 4114/2013

Procedimento concursal para provimento de cargo de direção 
intermédia de 2.º grau do Turismo de Portugal, I. P.

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 encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 
1.º dia de publicitação na bolsa de emprego público (BEP), procedimento 
concursal com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 
2.º grau, correspondente ao Departamento de Contabilidade, Aprovi-
sionamento e Património, constante do artigo 10.º, n.º 2, alínea b) do 
anexo à Portaria n.º 321/2012, de 15 de outubro.

13 de março de 2013. — A Diretora Coordenadora da Direção de 
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira, por delegação de competências.

206828328 

 Aviso n.º 4115/2013

Procedimento concursal para provimento de cargo de direção 
intermédia de 1.º grau, do Turismo de Portugal, I. P.

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 encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 
1.º dia de publicitação na bolsa de emprego público (BEP), procedimento 
concursal com vista ao provimento do cargo de direção intermédia do 
1.º grau, correspondente à Direção de Qualificação Formativa e Cer-
tificação, constante do artigo 7.º do anexo à Portaria n.º 321/2012, de 
15 de outubro.

13 de março de 2013. — A Diretora Coordenadora da Direção de 
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira, por delegação de competências.

206828263 

 Aviso n.º 4116/2013

Procedimento concursal para provimento de cargo de direção 
intermédia de 2.º grau do Turismo de Portugal, I. P.

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 encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 
1.º dia de publicitação na bolsa de emprego público (BEP), procedimento 
concursal com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 
2.º grau, correspondente ao Departamento de Certificação e Homolo-
gação, constante do n.º 6.3 da Deliberação n.º 1503/2012, publicada no 
Diário da República, 2.ª série, de 26.10.2012.

13 de março de 2013. — A Diretora Coordenadora da Direção de 
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira, por delegação de competências.

206828296 

 Aviso n.º 4117/2013

Procedimento concursal para provimento de cargo de direção 
intermédia de 2.º grau do Turismo de Portugal, I. P.

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 encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 
1.º dia de publicitação na bolsa de emprego público (BEP), procedimento 
concursal com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 
2.º grau, correspondente ao Departamento de Regulamentação do Jogo, 
constante do n.º 6.2 da Deliberação n.º 1503/2012, publicada no DR, 
2.ª série, de 26.10.2012.

13 de março de 2013. — A Diretora Coordenadora da Direção de 
Recursos Humanos, por delegação de competências, Elsa Cristina Pinto 
Barbosa Gomes da Cruz Deus Vieira.

206828288 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho (extrato) n.º 4177/2013
Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, na republicação do anexo B da Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, faz-se público que, por despacho do Reitor da Universidade 
Aberta de 26/10/2012, se encontra aberto procedimento concursal para 
recrutamento, seleção e provimento do cargo de direção intermédia de 
2.º grau:

Chefe de equipa da área operativa de Recursos Financeiros dos Ser-
viços Operacionais e Financeiros da Universidade Aberta (equiparado 
a dirigente intermédio de 2.º grau).

O referido procedimento concursal será publicitado na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), durante 10 dias úteis, até ao 2.º dia útil após 
a publicação do presente aviso no Diário da República, contendo a 
indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da 
composição do júri, dos métodos de seleção, e demais detalhes podendo 
ser consultado em www.bep.gov.pt

13 de março de 2013. — O Chefe de Equipa da Área Operativa dos 
Recursos Humanos, Jorge Manuel Ferreira.

206829324 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Declaração de retificação n.º 365/2013
Por ter sido publicado em duplicado, anula -se o aviso n.º 3752/2013, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 51, de 13 de março de 
2013.

13 de março de 2013. — O Administrador, António José Carvalho 
Marques.

206828952 




