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PARTE J1

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Secretaria-Geral

Aviso n.º 8748/2013
Considerando o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 
30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril 
e 64/2011, de 22 de dezembro, determino:

1 — A abertura pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 1.º dia de 
publicitação na bolsa de emprego público (BEP), de procedimento 
concursal com vista ao provimento no cargo de direção intermédia de 
2.º grau, de Chefe de Divisão da Unidade Ministerial de Compras da 
Secretaria -Geral do Ministério da Defesa Nacional.

2 — O respetivo anúncio, contendo, nomeadamente, a indicação dos 
requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do 
júri e do método de seleção, será publicitado na BEP, até ao 2.º dia útil 
a contar da publicação do presente aviso.

20 de junho de 2013. — O Secretário -Geral, Gustavo André Esteves 
Alves Madeira.

207075467 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências

Aviso n.º 8749/2013

Procedimento Concursal para provimento do cargo de direção inter-
média de 2.º grau de chefe da Divisão de Intervenção Terapêutica 
do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências (SICAD).
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, com a 

 Aviso n.º 8750/2013

Procedimento Concursal para provimento do cargo de direção inter-
média de 2.º grau de chefe da Divisão de Prevenção e Intervenção 
Comunitária do Serviço de Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e nas Dependências (SICAD).

1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, com a 
redação dada pelo artigo 29.º da Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro 
e do artigo 25.º da Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, com as alterações 
da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, faz -se público que, conforme 
despacho do Diretor -Geral de 26 de junho de 2013, vai ser publicitada, 
na bolsa de emprego público, a abertura de procedimento concursal para 
provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau de chefe da Divi-
são de Prevenção e Intervenção Comunitária do Serviço de Intervenção 
nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.

2 — A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do 
perfil exigido, dos métodos de seleção e da composição do júri, constará 
da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), que se efetuará até 
ao 3.º (terceiro) dia útil após a data da publicação do presente aviso.

26 de junho de 2013. — O Diretor -Geral, João Castel -Branco Goulão.
207077362 

redação dada pelo artigo 29.º da Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro 
e do artigo 25.º da Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, com as alterações 
da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, faz -se público que, conforme 
despacho do Diretor -Geral de 26 de junho de 2013, vai ser publicitada, 
na bolsa de emprego público, a abertura de procedimento concursal 
para provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau de chefe 
da Divisão de Intervenção Terapêutica do Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências.

2 — A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do 
perfil exigido, dos métodos de seleção e da composição do júri, constará 
da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), que se efetuará até 
ao 3.º (terceiro) dia útil após a data da publicação do presente aviso.

26 de junho de 2013. — O Diretor -Geral, João Castel -Branco Goulão.
207077232 




