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Aviso n.º 11692/2017

Aviso n.º 11696/2017

1 — Nos termos do 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 3 de
setembro, faz-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo do
IEFP, I. P., de 11 de julho de 2017, se encontra aberto, pelo prazo de 10
dias úteis, a contar da data da publicitação na Bolsa de Emprego Público
(BEP), o procedimento concursal de recrutamento e seleção para provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor de Serviços
da Direção de Serviços de Emprego e Formação Profissional dos Serviços de Coordenação da Delegação Regional do Centro do IEFP, I. P.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do conteúdo
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de
seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt, no prazo de 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso.

1 — Nos termos do 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 3 de
setembro, faz-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo
do IEFP, I. P., de 11 de julho de 2017, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), o procedimento concursal de recrutamento e seleção
para provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor-Adjunto de Centro do Centro de Emprego e Formação Profissional de
Viseu da Delegação Regional do Centro do IEFP, I. P.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do conteúdo
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de
seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt, no prazo de 10
dias úteis a contar da publicação do presente aviso.

2017-09-22. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
310799118

2017-09-22. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
310800089

Aviso n.º 11693/2017

Aviso n.º 11697/2017

1 — Nos termos do 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 3 de
setembro, faz-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo
do IEFP, I. P., de 11 de julho de 2017, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), o procedimento concursal de recrutamento e seleção
para provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor-Adjunto de Centro do Centro de Emprego e Formação Profissional da
Guarda da Delegação Regional do Centro do IEFP, I. P.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do conteúdo
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de
seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt, no prazo de 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso.

1 — Nos termos do 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 3 de
setembro, faz-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo
do IEFP, I. P., de 11 de julho de 2017, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), o procedimento concursal de recrutamento e seleção
para provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor
de Centro do Centro de Emprego e Formação Profissional de Castelo
Branco da Delegação Regional do Centro do IEFP, I. P.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do conteúdo
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de
seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt, no prazo de 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso.

2017-09-22. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
310799897

2017-09-22. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
310800226

Aviso n.º 11694/2017
1 — Nos termos do 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 3 de
setembro, faz-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo
do IEFP, I. P., de 11 de julho de 2017, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), o procedimento concursal de recrutamento e seleção
para provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor
de Centro do Centro de Emprego e Formação Profissional da Guarda
da Delegação Regional do Centro do IEFP, I. P.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do conteúdo
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de
seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt, no prazo de 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso.
2017-09-22. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
310800397

Aviso n.º 11698/2017
1 — Nos termos do 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 3 de setembro,
faz-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo do IEFP, I. P.,
de 11 de julho de 2017, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar da data da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), o procedimento concursal de recrutamento e seleção para provimento do cargo
de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor de Centro do Centro de
Emprego de Dão-Lafões da Delegação Regional do Centro do IEFP, I. P.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do conteúdo
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de
seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt, no prazo de 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso.
2017-09-22. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
310800518

Aviso n.º 11695/2017
1 — Nos termos do 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 3 de setembro, faz-se público que, por deliberação do Conselho
Diretivo do IEFP, I. P., de 11 de julho de 2017, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação na Bolsa
de Emprego Público (BEP), o procedimento concursal de recrutamento e seleção para provimento do cargo de direção intermédia
de 1.º grau, de Diretor-Adjunto de Centro do Centro de Emprego e
Formação Profissional de Leiria da Delegação Regional do Centro
do IEFP, I. P.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do conteúdo
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de
seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt, no prazo de 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso.
2017-09-22. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
310799978

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS
Aviso n.º 11699/2017
Dr. Eduardo Nuno Rodrigues Pinheiro, Presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos, faz público que, em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 5 de setembro de 2017, foi deliberado, por unanimidade,
anular os procedimentos concursais em curso para provimento dos cargos
de direção intermédia de 2.º grau, para a divisão de Conservação de Edifícios Municipais e para a divisão de Conservação de Equipamentos, abertos pelo aviso (extrato) n.º 8352/2015, publicação no Diário da República,
2.ª série, n.º 147, de 30 de julho de 2015, parte J1; no jornal «O Público»
e na Bolsa de Emprego Público (Códigos de oferta: OE201507/0329 e
OE201507/0332) no dia 30 de julho de 2015, na sequência da alteração/retificação à estrutura orgânica do Município, Despacho n.º 7417/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 22 de agosto de 2017.
21/09/2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Eduardo Pinheiro.
310797433

