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Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Seminário de Dissertação em Biologia do Comportamento  . . . . BC A 1500 OT: 100 TC: 600 60

 206873997 

 4.º ano

QUADRO N.º 5 

PARTE J1

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública

Aviso (extrato) n.º 4931/2013
 Nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 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 102_CRESAP_38_03/13 de 
recrutamento e seleção do cargo de Diretor-Geral da Administração e 
do Emprego Público. 

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 .  

3-04-2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.

206873915 

 Aviso (extrato) n.º 4932/2013
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 103_CRE-
SAP_39_03/13 de recrutamento e seleção de 2 vagas para o cargo de 
Subdiretor -Geral da Administração e do Emprego Público.

 MUNICÍPIO DE ESPINHO

Aviso n.º 4933/2013

Anulação de procedimentos concursais, para provimento
de cargos de direção intermédia de 2.º grau

Por despacho do senhor Presidente da Câmara, de 11 de fevereiro de 
2013, foi determinada a anulação dos seguintes procedimentos concur-
sais, para provimento de cargos de direção intermédia de 2.º grau, por 
extinção de unidades orgânicas na reorganização dos serviços, no segui-
mento do novo regulamento da Organização dos Serviços Municipais:

Concurso A — Chefe de Divisão de Gestão Financeira;
Concurso E — Chefe da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente;
Concurso F — Chefe da Divisão de Mobilidade e Administração 

Direta, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 26 de 
junho, aviso n.º 8728 -A/2012.

12 de março de 2013. — O Presidente do Município, Dr. Joaquim 
José Pinto Moreira.

306822803 

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.

03 -04 -2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.

206874077 




