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PARTE I
UNIVERSITAS — COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR
E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, C. R. L.
Declaração de retificação n.º 1084/2016
Licenciatura em Energias Renováveis e Ambiente
Por ter sido detetado um lapso na publicação do plano de estudos
conducente ao grau de licenciado em Energias Renováveis e Ambiente,
registada a sua criação com o número R/A-CR 128/2012 pela Direção-

-Geral do Ensino Superior, constante do Diário da República, 2.ª série,
n.º 157, Despacho n.º 11140/2012, a pp. 28992 e 28993, de 14 de agosto
de 2012, procede-se, pela presente declaração da entidade emitente, à
sua retificação: no quadro n.º 2, 2.º Ano, onde se lê «4 créditos» correspondente à Unidade Curricular de Investigação Operacional deve
ler-se «5 créditos».
21 de outubro de 2016. — O Presidente da Universitas, Eng.º Pedro
Brás.
209962112

PARTE J1
AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL

Agricultura e Desenvolvimento Rural, sita na Avenida Afonso Costa,
3, Lisboa, a seguir indicado, constante do Despacho n.º 13 434/2012,
de 15 de outubro.

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Chefe da Divisão de Diversificação da Atividade Agrícola, Formação
e Associativismo

Aviso n.º 13734/2016
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, 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 2.º grau, da Direção-Geral de

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), a partir do
dia seguinte ao da publicação do presente aviso.
20 de outubro de 2016. — O Diretor-Geral, Pedro Teixeira.
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