
Diário da República, 2.ª série — N.º 125 — 2 de julho de 2013  20867

PARTE J1

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública

Aviso (extrato) n.º 8418/2013
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 118_CRE-
SAP_55_05/13 de recrutamento e seleção do cargo de Presidente da 
Casa Pia de Lisboa, I. P.

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.

19 de junho de 2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento 
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.

Aviso (extrato) n.º 8419/2013

Procedimento concursal para provimento do cargo de direção 
intermédia de 1.º grau — Diretor do Departamento de Gestão

de Recursos Humanos — Referência DIR -DGRH 04/2013

1) Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º e do artigo 21.º, ambos 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, por deliberação do Conselho 
Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), I. P., 13 
de dezembro de 2012 se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a 

 Aviso (extrato) n.º 8420/2013

Procedimento concursal para provimento do cargo de direção 
intermédia de 1.º grau — Diretor do Departamento

de Gestão Financeira — Referência DIR -DGF 05/2013
1) Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º e do artigo 21.º, ambos 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, por deliberação do Conselho 
Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), I. P., 13 
de dezembro de 2012 se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a 
contar do 1.º dia da publicitação na bolsa de emprego público (BEP), 
procedimento concursal de seleção para provimento do cargo de Direção 
Intermédia de 1.º grau, de Diretor do Departamento de Gestão Financeira, 
conforme artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 34/2012, de 14 de fevereiro, Por-
taria n.º 158/2012, de 22 de maio e Deliberação n.º 853/2012, publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 125, de 29 de junho.

2) A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados na 
Bolsa de Emprego Público, no endereço www.bep.gov.pt. Todas as can-
didaturas deverão ser formalizadas, no prazo máximo de dez dias úteis 
a contar da data de publicitação na Bolsa de Emprego Público.

5 de junho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Júlio Pedro.
207059089 

contar do 1.º dia da publicitação na bolsa de emprego público (BEP), 
procedimento concursal de seleção para provimento do cargo de Dire-
ção Intermédia de 1.º grau, de Diretor do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos, conforme artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 34/2012, 
de 14 de fevereiro, Portaria n.º 158/2012, de 22 de maio e Deliberação 
n.º 853/2012, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 125, de 
29 de junho.

2) A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados na 
Bolsa de Emprego Público, no endereço www.bep.gov.pt. Todas as can-
didaturas deverão ser formalizadas, no prazo máximo de dez dias úteis 
a contar da data de publicitação na Bolsa de Emprego Público.

5 de junho de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Júlio Pedro.
207059056 




