23322

Diário da República, 2.ª série — N.º 197 — 12 de outubro de 2017

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.

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.

2017-10-02. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
310823117

2017-10-02. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
310823928

Aviso n.º 12297/2017

Aviso n.º 12301/2017

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 Amadora
da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo 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 Sintra da
Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo 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.

2017-10-02. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
310823133

2017-10-02. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
310823888

Aviso n.º 12298/2017

Aviso n.º 12302/2017

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
Lisboa da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo 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 Setúbal da
Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo 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.

2017-10-02. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
310823255
Aviso n.º 12299/2017
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 Loures-Odivelas da Delegação
Regional de Lisboa e Vale do Tejo 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.
2017-10-02. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
310824284
Aviso n.º 12300/2017
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 de Vila Franca
de Xira da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IEFP, I. P.

2017-10-02. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
310823855
Aviso n.º 12303/2017
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 Almada da Delegação Regional de
Lisboa e Vale do Tejo 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.
2017-10-02. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
310824008

ECONOMIA
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
Aviso n.º 12304/2017
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
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AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL

22 de dezembro, torna -se público que, por meu despacho de 25
de setembro de 2017, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego Público
(BEP) (www.bep.gov.pt), o procedimento concursal para recrutamento e seleção de um dirigente intermédio de 2.º grau, com as
competências previstas nas alíneas c), e), f), g) e i) do artigo 3.º
da Portaria n.º 35/2013, de 30 de janeiro, referente ao cargo de
Inspetor Chefe da Divisão de Controlo Operacional, integrada
na Unidade Nacional de Operações da Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica.
Os requisitos formais de provimento, o perfil exigido, a composição do júri e os métodos de seleção, serão publicados na BEP,
conforme disposto nos n.os 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.

Em cumprimento do preceituado no n.º 2 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão atualizada, faz -se público
que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia de
publicitação na bolsa de emprego público (BEP), procedimento concursal
com vista ao provimento do cargo de direção intermédia do 1.º grau,
correspondente ao cargo de diretor de serviço de Gestão e Administração,
constante do artigo 2.º da portaria n.º 282/2012, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 180, de 17 de setembro de 2012.

2 de outubro de 2017. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal
Gaspar.
310821854

29 de setembro de 2017. — O Diretor-Geral, Fernando Manuel
d’Almeida Bernardo.
310821116

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
Aviso n.º 12305/2017

