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 Aviso (extrato) n.º 8297/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19 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 126_CRESAP_62_05/13 
de recrutamento e seleção do cargo Secretário -Geral do Ministério da 
Solidariedade e da Segurança Social.

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.

11 -06 -2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.

207053848 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.

Despacho (extrato) n.º 8426/2013

Procedimento concursal para provimento do cargo de Chefe
de Divisão da Divisão de Coordenação do Ensino Português

no Estrangeiro, cargo de direção intermédia de 2.º grau
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-

neiro, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 64/2011, de 

 Despacho (extrato) n.º 8427/2013

Procedimento concursal para provimento do cargo
de Chefe de Divisão da Divisão de Assuntos

Bilaterais, cargo de direção intermédia de 2.º grau
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 64/2011, de 22 de de-
zembro, torna -se público que, por Deliberação do Conselho Diretivo do 
Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., de 29 de outubro 
de 2012, vai ser publicitado, na Bolsa de Emprego Público (BEP), até 
ao 2.º dia útil após a data da presente publicação, um procedimento 
concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau, 
Chefe de Divisão da Divisão de Assuntos Bilaterais, previsto no artigo 3.º 
da Portaria n.º 194/2012, de 20 de junho.

30 de maio de 2013. — A Presidente do Conselho Diretivo, Professora 
Doutora Ana Paula Laborinho.

207047335 

22 de dezembro, torna -se público que, por Deliberação do Conselho 
Diretivo do Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., 
de 29 de outubro de 2012, vai ser publicitado, na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), até ao 2.º dia útil após a data da presente publicação, 
um procedimento concursal para provimento do cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão da Divisão de Coordenação 
do Ensino Português no Estrangeiro, previsto no artigo 4.º da Portaria 
n.º 194/2012, de 20 de junho.

30 de maio de 2013. — A Presidente do Conselho Diretivo, 
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.

207047002 




