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dezembro, faz -se público que se encontra aberto procedimento concur-
sal para recrutamento do cargo de Direção Intermédia de 1a Grau, de 
Diretor do Departamento Financeiro, do Instituto de Financiamento da 
Agricultura e Pescas, I. P., com as atribuições e competências constantes 
do Anexo à Portaria n.º 393/2012, de 29 de novembro

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exi-
gido, da composição do júri e dos métodos de seleção, será publicitada 
durante 10 dias úteis na Bolsa de emprego Público (BEP), até ao 2° dia 
útil após a data de publicação do presente aviso.

17 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Miguel Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.

207129397 

 Aviso (extrato) n.º 9707/2013
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21 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 se encontra aberto procedimento concur-
sal para recrutamento do cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, de 
Chefe de Área de Auditoria ao Investimento e de Supervisão do Instituto 
de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P., com as atribuições e 
competências constantes da deliberação n.º 319/2013 publicada no DR 
n.º 26, de 6 de fevereiro de 2013.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exi-
gido, da composição do júri e dos métodos de seleção, será publicitada 
durante 10 dias úteis na Bolsa de emprego Público (BEP), até ao 2.º dia 
útil após a data de publicação do presente aviso.

17 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Miguel Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.

207129486 

 Aviso (extrato) n.º 9708/2013
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21 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 se encontra aberto procedimento concur-
sal para recrutamento do cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, de 
Chefe de Unidade de Informação, Gestão e Especificações Técnicas, do 
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P., com as atribui-
ções e competências constantes da deliberação n.º 319/2013 publicada 
no DR n.º 26, de 6 de fevereiro de 2013.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exi-
gido, da composição do júri e dos métodos de seleção, será publicitada 
durante 10 dias úteis na Bolsa de Emprego Público (BEP), até ao 2.º dia 
útil após a data de publicação do presente aviso.

17 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Miguel Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.

207129786 

 Aviso (extrato) n.º 9709/2013
1 — Nos termos do disposto no n.º 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, faz -se público que se encontra aberto procedimento concursal 
para recrutamento do cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, de Chefe 
de Unidade de Gestão Operacional, do Instituto de Financiamento da 
Agricultura e Pescas, I. P., com as atribuições e competências constantes 
da deliberação n.º 319/2013 publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 26, de 6 de fevereiro de 2013.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exi-
gido, da composição do júri e dos métodos de seleção, será publicitada 
durante 10 dias úteis na Bolsa de emprego Público (BEP), até ao 2.º dia 
útil após a data de publicação do presente aviso.

17 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Miguel Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.

207129956 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.

Aviso (extrato) n.º 9710/2013

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

de Logística e Operações — Referência DIR -GLO 08/2013
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, 

 MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA

Aviso (extrato) n.º 9711/2013

Abertura de procedimento concursal para provimento do cargo de 
chefe de divisão municipal — Cargo de direção intermédia de 
2.º grau para a Unidade Orgânica Flexível “Divisão Financeira 
e Patrimonial”.

Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-
neiro, (alterada 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); e adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, torna -se público que, por deliberação da Câmara Mu-
nicipal de Idanha -a -Nova datada de 10 de maio de 2013, se encontra 
aberto o procedimento concursal para provimento do cargo de chefe 
de divisão municipal — cargo de direção intermédia de 2.º grau para 
a unidade orgânica flexível “Divisão Financeira e Patrimonial”. Os 
requisitos formais de provimento, o perfil exigido, a composição do 
júri e os métodos de seleção constam da publicitação na Bolsa de 
Emprego Público.

O prazo para apresentação das candidaturas é de 10 dia úteis, contados 
a partir da data de publicitação do Aviso na Bolsa de Emprego Público 
(B.E. P.), que deverá ocorrer nos próximos dois dias úteis e cujo aviso 
integral deve ser consultado. O Aviso é igualmente publicitado em jornal 
de expansão nacional.

15 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, Engenheiro Armindo 
Moreira Palma Jacinto.

307122138 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso n.º 9712/2013

Para os devidos efeitos, torna -se público que por despacho do Exmo. 
Sr. Presidente da Câmara, de 27 de junho de 2013, foram anulados os 
procedimentos concursais de seleção para provimento de cargos de 
direção intermédia de 1.º e 2.º grau, de diretor de departamento municipal 
de ação social e saúde, diretor de departamento municipal de planeamento 
urbanístico, diretor de departamento municipal de coordenação e 
assessoria jurídica, chefe de divisão municipal de segurança e saúde 
no trabalho, chefe de divisão municipal de contra ordenações, chefe de 
divisão municipal de consultadoria jurídica e chefe de divisão municipal 
de contencioso, devido à publicação no D.R. 2.ª série n.º 104 de 30 de 
maio de 2013, da nova Estrutura Nuclear e Flexível da Organização dos 
Serviços do Município de Vila Nova de Gaia, cuja vigência teve início 
a 01 de junho de 2013.

Mais se informa que todos os candidatos opositores aos procedimentos 
concursais em epígrafe ficam notificados da decisão do ato.

3 de julho de 2013. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, 
por delegação de competências, Dr.ª Veneranda Carneiro.

307090581 

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 Logística e 
Operações, conforme a Portaria n.º 158/2012, de 22 de maio publicada 
no Diário da República, 1.ª série, n.º 99.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do per-
fil 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 candidaturas 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.
207127858 




