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Aviso (extrato) n.º 1364/2014

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 432_CRESAP_334_12/13 de recrutamento e seleção do cargo de Subdiretor-Geral
de Recursos Financeiros e Patrimoniais da Autoridade Tributária e
Aduaneira.
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.
15 de janeiro de 2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207548523
Aviso (extrato) n.º 1365/2014
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 429_CRESAP_331_12/13 de recrutamento e seleção do cargo de Subdiretor-Geral
do Imposto sobre o Valor Acrescentado da Autoridade Tributária e
Aduaneira.
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.
15 de janeiro de 2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207548361
Aviso (extrato) n.º 1366/2014
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 430_CRESAP_332_12/13 de recrutamento e seleção do cargo de Subdiretor-Geral
da Justiça Tributária e Aduaneira.
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.
15 de janeiro de 2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207548434
Aviso (extrato) n.º 1367/2014
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 437_CRESAP_323_12/13 de recrutamento e seleção do cargo de Diretor de
Finanças de Lisboa da Autoridade Tributária e Aduaneira.
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.
15 de janeiro de 2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207549374
Aviso (extrato) n.º 1368/2014
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 438_CRESAP_324_12/13 de recrutamento e seleção
do cargo de Diretor de Finanças do Porto da Autoridade Tributária
e Aduaneira.

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.
15 de janeiro de 2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207549617
Aviso (extrato) n.º 1369/2014
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 10 dias úteis a contar da presente
publicação, do procedimento concursal n.º 431_CRESAP_333_12/13,
de recrutamento e seleção do cargo de subdiretor-geral de Planeamento,
Organização e Comunicação da Autoridade Tributária e Aduaneira.
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.
15 de janeiro de 2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207548491
Aviso (extrato) n.º 1370/2014
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 326_CRESAP_260_12/13 de recrutamento e seleção do cargo de Vice-Presidente
da Agência Portuguesa do Ambiente, 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.
16 de janeiro de 2014 — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207553107
Aviso (extrato) n.º 1371/2014
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 361_CRESAP_269_12/13 de recrutamento e seleção do cargo Subdiretor-Geral
da Direção-Geral do Território.
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.
16 de janeiro de 2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207552508
Aviso (extrato) n.º 1372/2014
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 363_CRESAP_282_12/13 de recrutamento e seleção do cargo Subdiretor-Geral
da Direção-Geral do Território.
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.
16 de janeiro de 2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207552638
Aviso (extrato) n.º 1373/2014
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
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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 479_CRESAP_372_01/14 de recrutamento e seleção do cargo de Vice-Presidente
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve,
Presidência do Conselho de Ministros.
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.
16 de janeiro de 2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207551658
Aviso (extrato) n.º 1374/2014
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 333_CRESAP_266_12/13 de recrutamento e seleção do cargo Subinspetor-Geral
da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território.
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.
16 de janeiro de 2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207553934
Aviso (extrato) n.º 1375/2014
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 486_CRESAP_379_01/14 de recrutamento e seleção do cargo de Presidente da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro,
Presidência do Conselho de Ministros.
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.
16 de janeiro de 2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207551025

Aviso (extrato) n.º 1377/2014
Procedimento concursal para provimento do cargo de Chefe
de Divisão do Gabinete de Avaliação
e Auditoria, cargo de direção intermédia de 2.º grau
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 64/2011, de
22 de dezembro, torna-se público que, por deliberação do Conselho
Diretivo do Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.,
de 29 de outubro de 2012, vai ser publicitado, na Bolsa de Emprego
Público (BEP), até ao 3.º dia útil após a data da presente publicação,
um procedimento concursal para provimento do cargo de direção
intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão do Gabinete de Avaliação
e Auditoria, previsto no artigo 6.º da Portaria n.º 194/2012, de 20
de junho.
20 de dezembro de 2013. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Professora Doutora Ana Paula Laborinho.
207553991

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Instituto Português da Qualidade, I. P.
Aviso n.º 1378/2014
Procedimento Concursal para provimento de um cargo
de direção intermédia de 1.º grau
1 — Nos termos da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação
dada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64-A/2008, de 31 de
dezembro, n.º 3-B/2010, de 28 de abril e n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
faz-se público que, por despacho do Presidente do Conselho Diretivo
do Instituto Português da Qualidade, I. P. (IPQ), de 19 de dezembro,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte
à data da presente publicação, procedimento concursal com vista ao
recrutamento para o cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor/a do Departamento de Assuntos Europeus e Sistema Português da
Qualidade do IPQ.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil
exigido, da composição do júri e dos métodos de seleção, bem como
a formalização da candidatura, constarão de publicação na Bolsa de
Emprego Público (BEP), no site www.bep.gov.pt e na página eletrónica
do IPQ (www.ipq.pt).
19 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Jorge Marques dos Santos.
207546985

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P.

Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.

Aviso (extrato) n.º 1379/2014

Aviso (extrato) n.º 1376/2014

Procedimento concursal para recrutamento do cargo de Direção
Intermédia de 2.º Grau, de Chefe do Serviço de Parcelas
de Vinha, do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P.

Procedimento concursal para provimento do cargo de Chefe
de Divisão do Gabinete de Programas
e Acordos Culturais, cargo de direção intermédia de 2.º grau
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, torna-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo do
Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., de 29 de outubro
de 2012, vai ser publicitado, na Bolsa de Emprego Público (BEP), até
ao 3.º dia útil após a data da presente publicação, um procedimento
concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau,
Chefe de Divisão do Gabinete de Programas e Acordos Culturais, previsto no n.º 4 da Deliberação n.º 1201/2012, publicada na 2.ª série do
DR, n.º 168, de 30 de agosto.

1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21 da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de
22 de dezembro e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto,
faz-se público que se encontra aberto procedimento concursal para
recrutamento do cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, de Chefe
do Serviço de Parcelas de Vinha, do Instituto dos Vinhos do Douro
e do Porto, I. P., com as atribuições e competências constantes
da deliberação n.º 1791/2013 publicada no DR n.º 192, de 4 de
outubro 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.

20 de dezembro de 2013. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.
207554063

10 de janeiro de 2014. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo,
Carlos Manuel da Costa Pires.
207538528

