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Diário da República, 2.ª série — N.º 232 — 1 de dezembro de 2014
Artigo 6.º
Regime de Exceção

1 — O presente regulamento não se aplica aos pedidos de equivalência
para unidades curriculares realizadas no âmbito de cursos que conferem
grau académico tais como Mestrados e Doutoramentos. Neste caso, os
pedidos são analisados caso a caso, de harmonia com a legislação em
vigor e no âmbito dos procedimentos em uso na Europeia.

2 — A formação pós-secundária realizada na Europeia não carece do
fornecimento de conteúdos programáticos.
3 — As disciplinas frequentadas no âmbito dos CET — Cursos de
Especialização Tecnológica, quando abrangidos por protocolos celebrados com a Universidade Europeia, beneficiam de equivalências diretas
desde que o curso seja devidamente concluído.
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Aviso (extrato) n.º 13339/2014

1 — Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 20.º e do artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, diploma que aprova o Estatuto do
Pessoal Dirigente, alterado e republicado pela Lei n.º 64/2011, de 22
de dezembro, faz-se público que se encontra aberto, por despacho do
Presidente do Instituto Superior Técnico de 01 de novembro de 2013,
procedimento concursal para provimento do cargo de Coordenador
do Núcleo de Recursos Financeiros do CTN, nos termos previstos no
n.º 2 do artigo 25.º do Regulamento de Organização e de Funcionamento dos Serviços de Natureza Administrativa e Apoio Técnico do
Instituto Superior Técnico aprovado pelo Despacho n.º 1696/2014,
de 21 de janeiro de 2014, inserto no Diário da República, 2.ª série,
n.º 23, de 03 de fevereiro de 2014 e para todos os efeitos legais
equiparado a cargo de direção intermédia de 3.º grau, e no n.º 2 do
artigo 6.º do Regulamento Geral de Organização e Funcionamento
dos Serviços de Natureza Administrativa e Apoio Técnico do Instituto Superior Técnico, Anexo aos Estatutos do IST, aprovado pelo
Despacho n.º 12255/2013, inserto no Diário da República, 2.ª série,
n.º 185, de 25 de setembro de 2013.
2 — Os requisitos formais de provimento, perfil exigido, composição
do júri e métodos de seleção serão publicitados na bolsa de emprego
público, nos termos do n.º 1 do supramencionado artigo 21.º, no segundo
dia útil após a publicação do presente aviso no Diário da República.

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º 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 497_CRESAP_11_01/14 de
recrutamento e seleção do cargo de Diretor Nacional de Recursos de
Proteção Civil, Autoridade Nacional de Proteção Civil.
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.
18 de novembro de 2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria
Bilhim.
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Aviso (extrato) n.º 13340/2014
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º 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 499_CRESAP_13_01/14 de recrutamento e seleção
do cargo de Diretor Nacional de Auditoria e Fiscalização, Autoridade Nacional de Proteção Civil.
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.
18 de novembro de 2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria
Bilhim.
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Aviso (extrato) n.º 13341/2014
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º 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 496_CRESAP_10_01/14 de recrutamento e seleção do cargo de Diretor Nacional
de Bombeiros, Autoridade Nacional de Proteção Civil.
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.
18 de novembro de 2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria
Bilhim.
208246362

Aviso n.º 13342/2014

19 de novembro de 2014. — O Vice-Presidente para os Assuntos de
Pessoal, Miguel de Ayala Botto.
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Aviso n.º 13343/2014
1 — Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 20.º e do artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, diploma que aprova o Estatuto do
Pessoal Dirigente, alterado e republicado pela Lei n.º 64/2011, de 22
de dezembro, faz-se público que se encontra aberto, por despacho do
Presidente do Instituto Superior Técnico de 1 de novembro de 2013,
procedimento concursal para provimento do cargo de Coordenador
do Núcleo de Assessoria do CTN, nos termos previstos no n.º 2 do
artigo 26.º do Regulamento de Organização e de Funcionamento dos
Serviços de Natureza Administrativa e Apoio Técnico do Instituto
Superior Técnico aprovado pelo Despacho n.º 1696/2014, de 21 de
janeiro de 2014, inserto no Diário da República, 2.ª série, n.º 23,
de 3 de fevereiro de 2014 e para todos os efeitos legais equiparado
a cargo de direção intermédia de 3.º grau, e no n.º 2 do artigo 6.º do
Regulamento Geral de Organização e Funcionamento dos Serviços
de Natureza Administrativa e Apoio Técnico do Instituto Superior
Técnico, Anexo aos Estatutos do IST, aprovado pelo Despacho
n.º 12255/2013, inserto no Diário da República, 2.ª série, n.º 185,
de 25 de setembro de 2013.
2 — Os requisitos formais de provimento, perfil exigido, composição
do júri e métodos de seleção serão publicitados na bolsa de emprego
público, nos termos do n.º 1 do supramencionado artigo 21.º, no segundo
dia útil após a publicação do presente aviso no Diário da República.
19 de novembro de 2014. — O Vice-Presidente para os Assuntos de
Pessoal, Miguel de Ayala Botto.
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