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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.
Aviso (extrato) n.º 4101/2014
1 — 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 22 de
dezembro, faz-se público que se encontra aberto procedimento concursal para recrutamento do cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau,
de Chefe de Núcleo de Gestão Financeira e Tesouraria, do Instituto de
Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P., com as atribuições e competências constantes da deliberação n.º 319/2013 publicada no Diário
da República, n.º 26, de 6 de fevereiro 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.
17 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís
Miguel Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.
207697856
Aviso (extrato) n.º 4102/2014
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, faz-se público que se encontra aberto procedimento concursal para recrutamento do cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau, de
Chefe de Núcleo de Contabilidade, do Instituto de Financiamento da
Agricultura e Pescas, I. P., com as atribuições e competências constantes
da deliberação n.º 319/2013 publicada no DR n.º 26, de 6 de fevereiro
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.

Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, faz-se público que, por despacho do
Senhor Presidente da Câmara de 21 de fevereiro de 2014, se encontra
aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia útil de publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP) procedimento concursal de
seleção para provimento, em regime de comissão de serviço, no cargo
de Direção Intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão de Informática
e Administração de Sistemas.
O respetivo júri foi aprovado em Sessão Ordinária da Assembleia
Municipal, realizada em 29/11/2013, sob proposta aprovada em reunião
da Câmara Municipal de 13/11/2013, de acordo com o artigo 13.º da Lei
n.º 49/2012, de 29 de agosto.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações
de interesse para apresentação de candidatura ao referido procedimento
concursal, será publicitada na Bolsa de Emprego Público (www.bep.
gov.pt), até ao 2.º dia útil após a data da publicação do presente aviso
na 2.ª série do Diário da República.
12 de março de 2014. — A Vereadora, com competências delegadas
em 21/10/2013, Ana Isabel da Encarnação Carvalho Machado.
307694064

MUNICÍPIO DO MONTIJO
Aviso n.º 4105/2014
Anulação de procedimento concursal para provimento de cargos
de direção intermédia de 2.º grau
Torna-se público que, de acordo com a deliberação de Reunião
de Câmara de 05 de fevereiro de 2014, foram anulados os seguintes
procedimentos concursais para provimento de cargos de direção
intermédia do 2.º grau, abertos pelo aviso (extrato) n.º 10214/2013,
publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 154 — 12 de
agosto de 2013:

17 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís
Miguel Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.
207695758

Referência A — Chefe Divisão de Cultura, Biblioteca, Juventude e
Desporto
Referência B — Chefe da Divisão de Obras, Serviços Urbanos, Ambiente e Qualidade de Vida

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

28 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Nuno Ribeiro
Canta.
307673928

Aviso n.º 4103/2014
Procedimento Concursal para provimento de um cargo
de Dirigente Intermédio de 2.º grau dos Serviços Académicos
da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, com a nova redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, conjugado com o n.º 2 do artigo 48.º dos Estatutos da Escola
Superior de Educação de Lisboa, publicado como anexo ao Despacho
n.º 2890/2010, D.R. n.º 30, 2.ª série de 12 de fevereiro, foi aberto procedimento concursal para provimento do cargo de dirigente dos Serviços
Académicos da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de
Lisboa, cargo de direção intermédia de 2.º grau, que vai ser publicitado
na bolsa de emprego público (BEP), durante dez dias.
A indicação dos respetivos requisitos de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri e dos métodos de seleção constará da publicitação
na BEP, que se efetuará no dia seguinte a contar da data da publicação
do presente aviso. O aviso integral deste procedimento concursal estará
disponível no sítio eletrónico do IPL, www.ipl.pt.
17 de março de 2014. — O Presidente do Instituto Politécnico de
Lisboa, Prof. Doutor Luís Manuel Vicente Ferreira.
207699062

MUNICÍPIO DE LOULÉ
Aviso n.º 4104/2014
Procedimento concursal de seleção para provimento do cargo
de direção intermédia de 2.º grau
Chefe de Divisão de Informática e Administração de Sistemas
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, adaptada à Administração Local através da

Aviso (extrato) n.º 4106/2014
Procedimento concursal de seleção para provimento de cargos
de direção intermédia de 2.º grau
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º e 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, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012,
de 29 de agosto, torna-se público que, por deliberação da Câmara Municipal, tomada em reunião de 05 de fevereiro de 2014, se encontram
abertos, por um período de 10 dias úteis a contar da data de publicação
na bolsa de emprego público (BEP), os seguintes procedimentos concursais de seleção com vista ao recrutamento para os cargos de direção
intermédia de 2.º grau:
Referência A — Chefe da Divisão de Administração Organizacional;
Referência B — Chefe da Divisão de Cultura, Biblioteca, Juventude
e Desporto;
Referência C — Chefe da Divisão de Planeamento do Território e
Urbanismo;
Referência D — Chefe da Divisão de Obras, Serviços Urbanos, Ambiente e Qualidade de Vida.
Os requisitos formais de provimento, o perfil exigido, a composição
do júri e os métodos de seleção serão publicitados na BEP até ao terceiro
dia útil da data de publicação do presente aviso no Diário da República.
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
28 de fevereiro de 2014. — O Presidente da Câmara, Nuno Ribeiro
Canta.
307673985

