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recrutamento e seleção do cargo de Diretor-Geral da Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária.
A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido,
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.
2 de dezembro de 2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207453689
Aviso (extrato) n.º 15379/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, torna-se público que a CReSAP, entidade responsável pelo
procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a
contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 146_CRESAP_79_06/13 de recrutamento e seleção do cargo de Diretor do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Marítimos.
A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido,
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.
2 de dezembro de 2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207454125
Aviso (extrato) n.º 15380/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
torna-se público que a CReSAP, entidade responsável pelo procedimento,
vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da presente
publicação, do procedimento concursal n.º 159_CRESAP_94_06/13, de
recrutamento e seleção do cargo de subdiretor-geral da Direção-Geral
da Agricultura e Desenvolvimento Rural.
A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido,
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na
bolsa de emprego público (BEP). O aviso integral deste procedimento
estará disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.
2 de dezembro de 2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria
Bilhim.
207455219
Aviso (extrato) n.º 15381/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, torna-se público que a CReSAP, entidade responsável pelo
procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a
contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 171_CRESAP_105_07/13 de recrutamento e seleção do cargo de Vice-Presidente
do Conselho Diretivo do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido,
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.
2 de dezembro de 2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria
Bilhim.
207455235
Aviso (extrato) n.º 15382/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, torna-se público que a CReSAP, entidade responsável pelo
procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a
contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 271_CRESAP_196_11/13 de recrutamento e seleção do cargo de Subdiretor-Geral
da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.
A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido,
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.
2 de dezembro de 2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207455081

Aviso (extrato) n.º 15383/2013
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, torna-se público que a CReSAP, entidade responsável pelo
procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a
contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 270_CRESAP_195_11/13 de recrutamento e seleção do cargo de Subdiretor-Geral
da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.
A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido,
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.
2 de dezembro de 2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207455195

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Direção-Geral de Política do Mar
Aviso n.º 15384/2013
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, e pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e por despacho do Diretor-Geral de Política
do Mar, de 2 de setembro de 2013, torna-se público que a Direção-Geral
de Política do Mar do Ministério da Agricultura e do Mar vai proceder
à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia de publicitação
na Bolsa de Emprego Público (BEP), dos procedimentos concursais de
recrutamento para seleção de dirigentes intermédios de 2.º grau, com as
atribuições constantes da Portaria n.º 295/2012, de 28 de setembro e Despacho n.º 13604/2012, de 19 de outubro, referente aos cargos de chefe de
divisão de Investimentos e Ordenamento, da Direção de Serviços de Programação e chefe de divisão de Apoio Jurídico, Financeiro e Administrativo.
A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido,
da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados na
BEP, conforme disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
agosto, e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, no prazo de dois dias
úteis a contar da publicitação do presente aviso.
3 de dezembro de 2013. — O Diretor-Geral, João Fonseca Ribeiro.
207455113

Instituto de Financiamento da Agricultura
e Pescas, I. P.
Aviso (extrato) n.º 15385/2013
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 1.º Grau, de Diretor
do Gabinete de Planeamento Estratégico, do Instituto de Financiamento
da Agricultura e Pescas, I. P., com as atribuições e competências constantes do Anexo à Portaria n.º 393/2012, de 29 de novembro.
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.
5 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís
Miguel Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.
207451144

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA
Aviso (extrato) n.º 15386/2013
Procedimento concursal para provimento de cargos de Direção
Intermédia de Grau 1, Grau 2
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145-A/2011 de 6
de abril, tornam-se públicas as listas unitárias de ordenação final dos candidatos admitidos e oponentes aos métodos de seleção aos procedimentos
concursais em epígrafe, as quais foram homologadas por meu Despacho de

