35240

Diário da República, 2.ª série — N.º 227 — 25 de novembro de 2016

PARTE J1
FINANÇAS, PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS,
AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL E MAR

durante 10 dias úteis na Bolsa de emprego Público (BEP), até ao 2.º dia
útil após a data de publicação do presente aviso.
16 de novembro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Luís Souto Barreiros.
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Instituto de Financiamento da Agricultura
e Pescas, I. P.

MUNICÍPIO DE PAREDES

Aviso n.º 14870/2016

Aviso n.º 14871/2016

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 2.º Grau, de Chefe da Unidade de Protocolos e Apoio
ao Beneficiário, do Departamento de Gestão e Controlo Integrado,
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,
alterada pela deliberação n.º 148/2016, de 1 de fevereiro de 2016,
publicitada no Diário da República, n.º 32, 2.ª série, de 16 de fevereiro de 2016, e pela deliberação n.º 1399/2016, de 1 de setembro
de 2016, publicitada no Diário da República, n.º 173, 2.ª série, de
8 de setembro de 2016.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do júri e dos métodos de seleção, será publicitada

Abertura de procedimento concursal para provimento
do cargo de direção intermédia
de 2.º grau — Chefe de Divisão de Ação Social

II SÉRIE

Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
com a sua redação atual republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, aplicada à administração local pela Lei n.º 49/2012 de 29 de
agosto, e suas alterações, faz-se público que, se encontra aberto, procedimento concursal para provimento de um cargo de direção intermédia de
2.º grau — Chefe de Divisão de Ação Social. A indicação dos requisitos
formais de provimento, do perfil exigido, da composição do júri e dos
métodos de seleção do referido procedimento concursal, será publicitada
na Bolsa de Emprego Público, após a data da publicação deste aviso, na
2.ª série do Diário da República.
3 de novembro de 2016. — O Presidente da Câmara, Celso Manuel
Gomes Ferreira, Dr.
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