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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SALVATERRA DE MAGOS
E FOROS DE SALVATERRA
Aviso (extrato) n.º 13837/2015
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado para o preenchimento de dois lugares de assistente operacional (cantoneiro de
limpeza).
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,

de 6 de abril, torna-se público que a lista unitária de ordenação final
dos candidatos aprovados no procedimento referido em título, aberto
por aviso publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 12, de 19
de janeiro de 2015, a qual foi homologada por este executivo no dia
02 de novembro de 2015, que se encontra afixada em local visível
e público nestes serviços no edifício sede e no edifício delegação
desta freguesia e disponibilizada na página eletrónica da União
das Freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra, em
http://www.jf-salvaterra-foros.pt.
18 de novembro de 2015. — O Presidente, Manuel Joaquim Oliveira
Faria Bolieiro.
309127975

PARTE J1
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Autoridade Tributária e Aduaneira
Aviso n.º 13838/2015
Nos termos previstos 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, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015,
de 03 de setembro, e por despacho do Subdiretor-Geral da Área de
Recursos Humanos e Formação, de 2015.02.03, faz-se público que
a Autoridade Tributária e Aduaneira, vai proceder à abertura, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de
Emprego Publico (BEP), de procedimento concursal de recrutamento
para seleção de um dirigente intermédio de 2.º grau, com as atribuições constantes no artigo 36.º da Portaria n.º 320-A/2011, de 30 de
dezembro e no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 357/98, de 18
de novembro, referente ao cargo de chefe da Divisão de Liquidação
dos Impostos sobre o Rendimento e sobre a Despesa (DLIRD), da
Direção de Finanças de Lisboa.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados
na BEP, conforme disposto nos n.º 1 e 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, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015,
de 03 de setembro, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do
presente aviso.
16 de novembro de 2015. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares
Pinheiro.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.
Aviso (extrato) n.º 13839/2015
Procedimento concursal para provimento do cargo de direção
intermédia de 2.º grau — Coordenador do Gabinete de Sistemas
e Tecnologias de Informação — Referência DIR-GSTI 09/2015
1) Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º e do artigo 21.º, ambos da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011,

de 22 de dezembro, na sua redação atual, faz-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM), I. P., de 11 de novembro de 2015 se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia da publicitação na bolsa de emprego
público (BEP), procedimento concursal de seleção para provimento do
cargo de direção intermédia de 2.º grau, de Coordenador do Gabinete de
Sistemas e Tecnologias de Informação, previsto no artigo 10 da Portaria
n.º 158/2012, de 22 de maio.
2) A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil
exigido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão
publicitados na Bolsa de Emprego Público, no endereço www.bep.
gov.pt. Todas as candidaturas deverão ser formalizadas, no prazo
máximo de dez dias úteis a contar da data de publicitação na Bolsa
de Emprego Público.
13 de novembro de 2015. — O Coordenador do Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Sérgio Silva.
209116197

MUNICÍPIO DE SESIMBRA
Aviso n.º 13840/2015
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15/01, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30/08, 64-A/2008, de 31/12,
3-B/2010, de 28/04 e 64/2011, de 22/12, adaptado à Administração
Local pela Lei n.º 49/2012, de 29/08, faz-se público, que por proposta
datada de 26/08/2015, bem como deliberação da Câmara Municipal de
02/09/2015, deliberação da Assembleia Municipal de 11/09/2015 e do
meu despacho de 02/11/2015, foi determinada a abertura do procedimento abaixo indicado, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público, no prazo
de 2 dias, após esta publicação no Diário da República.
Procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, Diretor de Departamento de Administração e
Finanças.
“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 acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.”
12 de novembro de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal,
Augusto Manuel Neto Carapinha Pólvora.
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