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Aviso (extrato) n.º 1458/2014

Nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 19º 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 488_CRESAP_381_01/14
de recrutamento e seleção do cargo de Vice-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.
207551041
Aviso (extrato) n.º 1459/2014
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 480_CRESAP_373_01/14 de recrutamento e seleção do cargo de Presidente da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo,
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.
207551714
Aviso (extrato) n.º 1460/2014
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 484_CRESAP_377_01/14 de recrutamento e seleção do cargo de Vice-Presidente
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e
Vale do Tejo, 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.
207550904
Aviso (extrato) n.º 1461/2014
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 483_CRESAP_376_01/14 de recrutamento e seleção do cargo de Presidente da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e
Vale do Tejo, 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.
16-01-2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207552135
Aviso (extrato) n.º 1462/2014
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 335_CRE-

SAP_268_12/13 de recrutamento e seleção do cargo de Diretor-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.
207552395
Aviso (extrato) n.º 1463/2014
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 330_CRESAP_263_12/13 de recrutamento e seleção do cargo de Inspetor-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.
16-01-2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207553789
Aviso (extrato) n.º 1464/2014
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 362_CRESAP_281_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.
207552549
Aviso (extrato) n.º 1465/2014
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 487_CRESAP_380_01/14 de recrutamento e seleção do cargo de Vice-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.
16-01-2014. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207551033
Aviso (extrato) n.º 1466/2014
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 459_CRESAP_354_12/13 de recrutamento e seleção do cargo de Diretor-Geral
da Direção-Geral de Energia e Geologia
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.
207552735

