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Diário da República, 2.ª série — N.º 33 — 17 de fevereiro de 2014
Doutora Patrícia Jardim Trindade Martins, Professora no Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas.
5 de fevereiro de 2014. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
207599505

Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública
Aviso (extrato) n.º 2459/2014
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 475_CRESAP_369_12/13 de
recrutamento e seleção do cargo de Vogal do Conselho Diretivo do Instituto
Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, 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.
04-02-2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207601926

Direção-Geral do Orçamento
Aviso n.º 2460/2014
Procedimento concursal para o cargo de Direção intermédia de
2.º grau — Chefe de Divisão de Normalização de Processos e
Planeamento do Gabinete de Estudos do Processo Orçamental
do mapa de pessoal da Direção-Geral do Orçamento.
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na redação dada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, faz-se público que,
por meu despacho de 6 de fevereiro de 2014, se encontra aberto, por um
período de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na bolsa de emprego
público (BEP), procedimento concursal com vista ao recrutamento para o
cargo de direção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão de Normalização de Processos e Planeamento do Gabinete de Estudos do Processo
Orçamental do mapa de pessoal da Direção-Geral do Orçamento.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de interesse para a apresentação da candidatura constará da
publicitação na bolsa de emprego público (BEP), a ocorrer três dias
úteis após a publicação do presente aviso no Diário da República.
6 de fevereiro de 2014. — A Diretora-Geral, Manuela Proença.
207601229
Aviso n.º 2461/2014
Procedimento concursal para o cargo de direção intermédia de
2.º grau — Chefe de Divisão de Estudos do Processo Orçamental
do Gabinete de Estudos do Processo Orçamental do mapa de
pessoal da Direção-Geral do Orçamento.
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto,

faz-se público que, por meu despacho de 6 de fevereiro de 2014, se
encontra aberto, por um período de 10 dias úteis a contar do dia da
publicitação na bolsa de emprego público (BEP), procedimento concursal com vista ao recrutamento para o cargo de direção intermédia
de 2.º grau — Chefe de Divisão de Estudos do Processo Orçamental
do Gabinete de Estudos do Processo Orçamental do mapa de pessoal
da Direção-Geral do Orçamento.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil
exigido, da composição do júri, dos métodos de seleção e outras
informações de interesse para a apresentação da candidatura constará da publicitação na bolsa de emprego público (BEP), a ocorrer
três dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário da
República.
6 de fevereiro de 2014. — A Diretora-Geral, Manuela Proença.
207601164

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO
Aviso (extrato) n.º 2462/2014
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicada à Administração Local pela Lei
n.º 49/2012, de 29 de agosto, torna-se público que, por deliberação
da Câmara Municipal de 30.01.2014, se encontra aberto procedimento concursal de seleção e provimento, em regime de comissão
de serviço, de um lugar de direção intermédia de 2.º Grau — Chefe
de Divisão da Unidade de História e Património Cultural, Desporto
e Lazer, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação na Bolsa
de Emprego Público.
5 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Mário João
Ferreira da Silva Oliveira.
307599862

MUNICÍPIO DE SALVATERRA DE MAGOS
Aviso n.º 2463/2014
Torna-se público que, nos termos do disposto no 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, aplicada à administração local pela Lei n.º 49/2012,
de 29 de agosto, sob proposta da Câmara Municipal, em reunião realizada
no dia 4 de dezembro 2013 e sessão da Assembleia Municipal do dia 19
Dezembro de 2013, irá proceder-se à abertura, pelo prazo de 10 (dez)
dias úteis a contar da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público
(BEP), de um procedimento concursal para provimento, em regime de
comissão de serviço, do seguinte cargo de direção intermédia de 2.º grau:
Chefe de Divisão Municipal Financeira.
A publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP) ocorrerá até ao
2.º dia útil seguinte ao da publicação do presente aviso, com a indicação dos requisitos formais de provimento, habilitações literárias,
perfil exigido, remuneração, métodos de seleção, composição do júri e
formalização da candidatura.
29 de janeiro de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Hélder
Manuel Esménio, engenheiro.
307583289

