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PARTE J1
FINANÇAS
Autoridade Tributária e Aduaneira
Aviso n.º 3549/2017
Nos termos previstos 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, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, de
03 de setembro, e por despacho da Diretora-geral, de 2016.12.02, faz-se
público que a Autoridade Tributária e Aduaneira, vai proceder à abertura,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de
Emprego Publico (BEP), de procedimento concursal de recrutamento
para seleção de um dirigente intermédio de 2.º grau, com as atribuições
constantes no n.º 2 do artigo 11.º da Portaria n.º 320-A/2011, de 30 de
dezembro, designadamente as previstas nas alíneas a) a d), bem como
nas alíneas m) e n), na respetiva área de atuação, referente ao cargo
de Chefe da Divisão de Nomenclatura e Gestão Pautal, da Direção de
Serviços de Tributação Aduaneira.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados
na BEP, conforme disposto nos n.º 1 e 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, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015,
de 03 de setembro no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do
presente aviso.
14 de março de 2017. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
310347097

FINANÇAS, PLANEAMENTO
E DAS INFRAESTRUTURAS, AGRICULTURA,
FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL E MAR
Instituto de Financiamento
da Agricultura e Pescas, I. P.
Aviso (extrato) n.º 3550/2017
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 Coordenador do Núcleo de Apoios
Comunitários na Região Autónoma da Madeira, do Departamento
de Apoios ao Investimento, 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 exigido, 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.
13 de março de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís
Souto Barreiros.
310344812
Aviso (extrato) n.º 3551/2017
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 da Unidade de Formulários, do Departamento de Gestão e
Controlo Integrado, 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, alterada pela Deliberação n.º 148/2016, de 1 de

fevereiro de 2016, publicada no Diário da República, n.º 32, 2.ª série,
de 16 de fevereiro de 2016, e pela Deliberação n.º 1399/2016, de 1 de
setembro de 2016, publicada no Diário da República, n.º 173, 2.ª série,
de 8 de setembro de 2016.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 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.
13 de março de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís
Souto Barreiros.
310344934

ECONOMIA
Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 3552/2017
Determino a alteração do júri do procedimento concursal de recrutamento para seleção de um dirigente intermédio de 2.º grau
para Chefe de Divisão de Estudos, Investigação e Renováveis
(DEIR), aberto pelo Aviso n.º 13854/2016 publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 215, de 9 de novembro de 2016 e publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP) sob o Código de Oferta
n.º OE201611/0114, em 10 de novembro de 2016, que passa a ter
a seguinte composição:
Presidente — Engª Maria Luísa Trindade Nunes Vaz Portugal Basílio,
Diretora de Serviços da Direção de Serviços de Planeamento Energético
e Estatística;
1.º vogal — Dra. Anabela Rodrigues da Silva, Chefe de Divisão da
Política Setorial da DGAE — Direção-Geral das Atividades Económicas;
2.º vogal — Prof. Coordenador Jorge Esteves, do ISEL — Instituto
Superior de Engenharia de Lisboa.
O novo júri dá continuidade e assume integralmente todas as operações
do procedimento já efetuadas.
A composição do novo júri será publicitada na Bolsa de Emprego
Público (BEP), a ocorrer no dia útil seguinte ao da publicação do presente aviso.
13 de março de 2017. — O Diretor-Geral, Carlos Manuel Aires
Pereira de Almeida.
310341986
Aviso n.º 3553/2017
Determino a alteração do júri do procedimento concursal de recrutamento para seleção de um dirigente intermédio de 2.º grau para Chefe
de Divisão de Eficiência Energética, da Direção de Serviços de Sustentabilidade Energética (DEE/DSSE), aberto pelo Aviso n.º 116/2017
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 2, de 3 de janeiro de
2017 e publicitado na Bolsa de Emprego Público (BEP) sob o Código
de Oferta n.º OE201701/0050, em 4 de janeiro de 2017, que passa a ter
a seguinte composição:
Presidente — Eng.º João Pedro Costa Correia Bernardo, Diretor de
Serviços da Direção de Serviços de Sustentabilidade Energética;
1.º vogal — Dra. Cláudia Mendes, Diretora de Serviços da Direção
Administrativa e de Recursos Humanos do IMPIC;
2.º vogal — Prof. Aníbal Traça de Carvalho Almeida, do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Faculdade
Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
O novo júri dá continuidade e assume integralmente todas as operações
do procedimento já efetuadas.
A composição do novo júri será publicitada na Bolsa de Emprego
Público (BEP), a ocorrer no dia útil seguinte ao da publicação do presente aviso.
13 de março de 2017. — O Diretor-Geral, Carlos Manuel Aires
Pereira de Almeida.
310342066

