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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.

Aviso (extrato) n.º 8664/2013

Procedimento concursal para provimento do cargo de direção 
intermédia de 2.º grau — Coordenador

do Gabinete de Qualidade — Referência DIR -GQ 09/2013

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 Dire-
ção Intermédia de 2.º grau, de Coordenador do Gabinete de Qualidade, 
conforme artigo 14.º da Portaria n.º 158/2012, de 22 de maio.

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-
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Aviso n.º 8665/2013
Nos termos dos artigos 20.º e 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, adap-
tada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e de 
acordo com o despacho do Sr. Presidente de 31 de maio de 2013, vai 
ser publicitado na bolsa de emprego público em www.bep.gov.pt até ao 
2.º dia útil após a data da publicação do presente aviso e pelo prazo de 
10 dias, o procedimento concursal para recrutamento e seleção do cargo 
de direção intermédia de 3.º grau para o Gabinete Constantino Nery.

A indicação dos requisitos formais de provimento, perfil exigido, 
métodos de seleção e composição do júri, constará da publicitação da 
Bolsa de Emprego Público.

28/06/2013. — O Presidente da Câmara, Dr. Guilherme Pinto.
307080512 

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.
207073571 
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