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 FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DO PINHEIRO

Aviso n.º 13009/2013

Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, se torna público que foi celebrado, 
em 24 de setembro de 2013, contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado com Sónia Isabel Costa Severino, na sequência 
do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado — provimento de um 
posto de trabalho de Assistente Operacional, da carreira geral de Assis-
tente Operacional, aberto por aviso publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 201, de 17 de outubro de 2012, ficando posicionada na 

1.ª posição remuneratória a nível remuneratório 1, a que corresponde o 
montante remuneratório de 485,00 €.

Mais se torna público que o júri do período experimental tem a se-
guinte composição:

Presidente: Joaquim António Nobre;
Vogais efetivos: António José Alves Peleija; e Maria Margarida For-

tunato;
Vogais suplentes: Florbela Gomes Teixeira Costa; e Maria Vitória 

Coelho Brito.

Vogal substituto do Presidente: o 1.º Vogal efetivo.
24 de setembro de 2013. — O Presidente da Junta, Joaquim António 

Nobre.
307301472 

PARTE J1

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública

Aviso (extrato) n.º 13010/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19 da Lei n.º 2/2004 de 

15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, torna -se público que a CReSAP, entidade responsável pelo 
procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a 
contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 214_CRE-
SAP_145_09/13 de recrutamento e seleção do cargo de Subdiretor da 
Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema, I. P.

A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa 
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará 
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.

9 de outubro de 2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento 
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.

207316117 

 Aviso (extrato) n.º 13011/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19 da Lei n.º 2/2004 de 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
torna -se público que a CReSAP, entidade responsável pelo procedimento, 
vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da presente 
publicação, do procedimento concursal n.º 216_CRESAP_147_09/13 
de recrutamento e seleção do cargo de Vice -Presidente do Conselho 
Diretivo do Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P.

A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa 
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará 
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.

9 de outubro de 2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento 
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.

207316255 

 Aviso (extrato) n.º 13012/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19 da Lei n.º 2/2004 de 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
torna -se público que a CReSAP, entidade responsável pelo procedimento, 
vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da presente 
publicação, do procedimento concursal n.º 215_CRESAP_146_09/13 
de recrutamento e seleção do cargo de Presidente do Conselho Diretivo 
do Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P.

A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa 

de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará 
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.

9 de outubro de 2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento 
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.

207316296 

 Aviso (extrato) n.º 13013/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19 da Lei n.º 2/2004 de 

15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, torna -se público que a CReSAP, entidade responsável pelo 
procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a 
contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 213_CRE-
SAP_144_09/13 de recrutamento e seleção do cargo de Diretor da 
Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema, I. P.

A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa 
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará 
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.

9 de outubro de 2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento 
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.

207316182 

 Direção-Geral do Orçamento

Aviso n.º 13014/2013

Procedimento concursal para o cargo de direção intermédia de 
1.º grau — Diretor de Serviços da Direção de Serviços de Apoio 
Funcional aos Sistemas Orçamentais do mapa de pessoal da 
Direção -Geral do Orçamento.
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, faz  -se público 
que, por meu despacho de 13 de Setembro de 2013, se encontra aberto, 
por um período de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na 
bolsa de emprego público (BEP), procedimento concursal com vista ao 
recrutamento para o cargo de direção intermédia de 1.º grau — Diretor 
de Serviços da Direção de Serviços de Apoio Funcional aos Sistemas 
Orçamentais do mapa de pessoal da Direção -Geral do Orçamento.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de 
interesse para a apresentação da candidatura constará da publicitação 
na bolsa de emprego público (BEP), a ocorrer três dias úteis após a 
publicação do presente aviso no Diário da República.

3 de outubro de 2013. — A Diretora -Geral do Orçamento, Maria 
Manuela dos Santos Proença.

207306187 




