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PARTE J1

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, 
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.

Aviso (extrato) n.º 10254/2013
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 3.º Grau, de Chefe 
do Núcleo de Apoios de Mercado, 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, 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.

24 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Miguel Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.
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 Aviso (extrato) n.º 10255/2013
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 3.º Grau, de 
Chefe do Núcleo de Normalização e Desenvolvimento, do Instituto de 
Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P., com as atribuições e com-
petências constantes da deliberação n.º 319/2013 publicada no Diário 
da República, 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.

24 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Miguel Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.
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 Aviso (extrato) n.º 10256/2013
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 concursal 
para recrutamento do cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, de Chefe 
da Unidade de Controlo ao Investimento e Ajudas Específicas, do Insti-
tuto 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.

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

207161091 

 MUNICÍPIO DE SINTRA

Aviso (extrato) n.º 10257/2013

Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de de-
zembro, e adaptada à Administração Local por força do artigo 1.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, torna -se público que, por despacho 
do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara, de 25/07/2013, exarado no uso 
de competências em matéria de superintendência na gestão e direção 
do pessoal ao serviço do município, conferida pela alínea a) do n.º 2 
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação que lhe 
foi conferida pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de janeiro, foi autorizada 
a abertura de procedimento concursal tendente ao recrutamento para 
provimento, em regime de comissão de serviço, do cargo de Coorde-
nador do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, cargo de 
direção intermédia de 3.º grau da Câmara Municipal de Sintra, nos 
exatos termos e condições melhor definidos em aviso a publicitar na 
Bolsa de Emprego Público, no 2.º dia útil seguinte à publicação do 
presente aviso no Diário da República.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

26 de julho de 2013. — Por delegação de competências do Presidente 
da Câmara, conferida pelo Despacho n.º 21A -P/2010, de 3 de maio, a 
Diretora do Departamento de Recursos Humanos, Dr.ª Maria de Jesus 
Camões Coias Gomes.

307157414 

 MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Aviso n.º 10258/2013
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho datado 

de 15 de fevereiro do corrente ano, e em cumprimento do disposto no 
n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada, aplicada 
por força do disposto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, torna -se publico que foi determinada a abertura do procedimento 
concursal a seguir identificado:

Procedimento concursal para efeitos de recrutamento e seleção tendo 
em vista o provimento do titular de direção intermédia de 2.º grau — 
Chefe da Divisão de Tecnologias de Informação, Comunicação e Mo-
dernização Administrativa.

A publicitação na bolsa de emprego público ocorrerá no dia se-
guinte ao da publicitação do presente aviso, devendo as candidaturas 
serem apresentadas no prazo de 10 dias úteis a partir da data daquela 
publicitação.

15 de julho de 2013. — O Presidente da Câmara, António Manuel 
Oliveira Rodrigues.
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