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 Aviso n.º 9541/2013

Procedimento concursal dirigente intermédio grau 2

Gabinete de Auditoria Interna
Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 64/2001, de 22 dezembro, e por Despacho do 
Conselho Diretivo de 9 de maio de 2013, faz -se público que a Admi-
nistração Central do Sistema de Saúde, I. P., vai proceder à abertura, 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), de procedimento concursal de recrutamento 
para seleção de 1 dirigente intermédio de 2.º grau, com as atribuições 
constantes no artigo 9.º da Portaria n.º 155/2012, de 22 maio, referente 
ao cargo de Coordenador do Gabinete Auditoria Interna.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados 
na BEP, conforme disposto na Lei n.º 2/2004, de 15 janeiro, no prazo 
de 2 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

10 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, João 
Carvalho das Neves.

207118275 

 Aviso n.º 9542/2013

Procedimento concursal dirigente intermédio grau 2

Unidade de Apoio à Gestão
Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 64/2001, de 22 dezembro, e por Despacho do 
Conselho Diretivo de 9 de maio de 2013, faz -se público que a Admi-
nistração Central do Sistema de Saúde, I. P., vai proceder à abertura, 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), de procedimento concursal de recrutamento 
para seleção de 1 dirigente intermédio de 2.º grau, com as atribuições 

 Aviso n.º 9543/2013

Procedimento concursal dirigente intermédio grau 2

Unidade de Contabilidade
Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e 

republicada pela Lei n.º 64/2001, de 22 dezembro, e por Despacho do 
Conselho Diretivo de 9 de maio de 2013, faz -se público que a Admi-
nistração Central do Sistema de Saúde, I. P., vai proceder à abertura, 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), de procedimento concursal de recrutamento 
para seleção de 1 dirigente intermédio de 2° grau, com as atribuições 
constantes nas alíneas k), l), m), n), o), v), e w) do artigo 3.º da Portaria 
n.º 155/2012, de 22 maio, referente ao cargo de Coordenador da Unidade 
de Contabilidade.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados 
na BEP, conforme disposto na Lei n.º 2/2004, de 15 janeiro, no prazo 
de 2 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

10 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, João 
Carlos Carvalho das Neves.

207118615 

constantes nas alíneas b), c), d), e), f), i), n), p), q), r), s), e t) do artigo 7.º 
da Portaria n.º 155/2012, de 22 maio, referente ao cargo de Coordenador 
da Unidade de Apoio à Gestão.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados 
na BEP, conforme disposto na Lei n.º 2/2004, de 15 janeiro, no prazo 
de 2 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da 
República.

10 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, João 
Carvalho das Neves.

207119628 




