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(BEP), de procedimento concursal de recrutamento para seleção de um diri-
gente intermédio de 2.º grau, com as atribuições constantes na subalínea ii) 
da alínea ee) do n.º 1 do despacho n.º 1365/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 22, de 31 de janeiro de 2012, referente ao cargo de 
chefe de divisão de Inspeção a Bancos e Outras Instituições Financeiras 
(DIBIF) da Unidade de Grandes Contribuintes (UGC).

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados 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 e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, no 
prazo de dois dias úteis a contar da publicação do presente aviso.

21 de junho de 2013. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pi-
nheiro.
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 Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública

Aviso (extrato) n.º 8490/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 19º 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 137_CRESAP_73_05/13 de 
recrutamento e seleção do cargo de Subdiretor -Geral da 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.

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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 Aviso (extrato) n.º 8491/2013
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 pro-
ceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da presente publicação, 
do procedimento concursal n.º 120_CRESAP_56_05/13 de recrutamento e 
seleção do cargo de Vice -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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 Aviso (extrato) n.º 8492/2013
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 10 dias úteis a 
contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 138_CRE-
SAP_74_05/13, de recrutamento e seleção do cargo de subdiretor -geral 
da 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.

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

207063673 

 Aviso (extrato) n.º 8493/2013
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 136_CRESAP_72_05/13 de recrutamento e seleção do cargo de 
diretor -geral da 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 eletrônico 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.

207063446 

 Aviso (extrato) n.º 8494/2013
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 121_CRE-
SAP_57_05/13 de recrutamento e seleção do cargo de vogal do conselho 
diretivo 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, emwww.cresap.pt.

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

207063332 

PARTE J3

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direção-Geral da Administração
e do Emprego Público

Aviso n.º 8495/2013

Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública celebrado entre 
o Município de Albufeira e o Sindicato dos Quadros Técnicos do 
Estado e de Entidades com Fins Públicos — Acordo Coletivo de 
Trabalho n.º 5/2013 — Constituição da Comissão Paritária.
Em cumprimento do estipulado na Cláusula 24.ª do Acordo Coletivo 

de Trabalho n.º 5/2013, celebrado entre o Município de Albufeira e o 

Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e de Entidades com Fins 
Públicos, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 99, Parte J3, 
de 23 de maio de 2013, foi constituída pelas entidades outorgantes uma 
comissão paritária, com a seguinte composição:

Em representação da Entidade Empregadora Pública:

Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha
Carla de Lurdes Venâncio Guerreiro

Em representação da Associação Sindical:

Maria Helena Rodrigues
Jorge Alves Pereira

20 de junho de 2013. — A Diretora -Geral, Carolina Ferra.
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