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PARTE J1
ECONOMIA
Secretaria-Geral
Aviso n.º 15300/2015
Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada
pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro,
3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, e 128/2015, de
3 de setembro, e por meu despacho de 26 de novembro de 2015, faz-se
público que a Secretaria-Geral do Ministério da Economia vai proceder
à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação
na Bolsa de Emprego Público (BEP), de procedimento concursal de
recrutamento para seleção de um dirigente intermédio de 1.º grau, com
as atribuições constantes no artigo 8.º da Portaria n.º 287/2015, de 16 de
setembro, referente ao cargo de Diretor de Serviços de Documentação,
Comunicação e Relações Públicas (DSDCRP).
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido,
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na BEP,
conforme disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do presente aviso.
18 de dezembro de 2015. — A Secretária-Geral, Maria Ermelinda
Paulo Rodrigues da Silva Carrachás.
209210245

Aviso n.º 15302/2015
Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro e
128/2015, de 3 de setembro, e por meu despacho de 26 de novembro de 2015, faz-se público que a Secretaria-Geral do Ministério
da Economia vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP),
de procedimento concursal de recrutamento para seleção de um
dirigente intermédio de 2.º grau, com as atribuições constantes no
n.º 4.2 do Despacho n.º 10834 -A/2015, de 29 de setembro, referente ao cargo de Chefe de Divisão de Estruturas de Comunicação
e Segurança (DECS).
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada
na BEP, conforme disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do
presente aviso.
18 de dezembro de 2015. — A Secretária-Geral, Maria Ermelinda
Paulo Rodrigues da Silva Carrachás.
209210367
Aviso n.º 15303/2015

Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada
pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro,
3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro e 128/2015, de 3 de
setembro, e por meu despacho de 21 de outubro de 2015, faz-se público que
a Secretaria-Geral do Ministério da Economia vai proceder à abertura, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), de procedimento concursal de recrutamento para seleção
de um dirigente intermédio de 2.º grau, com as atribuições constantes nos
n.os 1.1 do Despacho n.º 10834-A/2015, de 29 de setembro, referente ao
cargo de Chefe de Divisão Administração de Pessoal (DAP).
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido,
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na BEP,
conforme disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do presente aviso.

Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro e
128/2015, de 3 de setembro, e por meu despacho de 26 de novembro de 2015, faz-se público que a Secretaria-Geral do Ministério
da Economia vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP),
de procedimento concursal de recrutamento para seleção de um
dirigente intermédio de 1.º grau, com as atribuições constantes no
artigo 9.º da Portaria n.º 287/2015, de 16 de setembro, referente
ao cargo de Diretor de Serviços de Auditoria e Controlo Interno
(DSACI).
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada
na BEP, conforme disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do
presente aviso.

18 de dezembro de 2015. — A Secretária-Geral, Maria Ermelinda
Paulo Rodrigues da Silva Carrachás.
209210326

18 de dezembro de 2015. — A Secretária-Geral, Maria Ermelinda
Paulo Rodrigues da Silva Carrachás.
209210375

Aviso n.º 15301/2015

PARTE J3
FINANÇAS

parte integrante dos Estatutos, que constitui o Regulamento Eleitoral para
a Eleição da Comissão e Subcomissões de Trabalhadores do INE.

Direção-Geral da Administração
e do Emprego Público

Estatutos Aprovados em AT

Aviso n.º 15304/2015

Coletivo de trabalhadores e formas de organização

Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional
de Estatística, I. P.

SECÇÃO I

Alteração de estatutos aprovada em Assembleia
de Trabalhadores no dia 27 de outubro de 2015
Os trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística (INE) nos direitos
conferidos pela Constituição e pela Lei 35/2014 de 20 de junho aprovaram
os seguintes Estatutos da Comissão de Trabalhadores, bem como o Anexo I,

CAPÍTULO I

Coletivo de trabalhadores
Artigo 1.º
Coletivo de trabalhadores
1 — Do coletivo de trabalhadores fazem parte todos os trabalhadores
permanentes do Instituto Nacional de Estatística, IP (INE).

