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PARTE J1
FINANÇAS
Serviços Sociais da Administração Pública
Aviso (extrato) n.º 3764/2018
Procedimento concursal para recrutamento e seleção
de um dirigente intermédio de 2.º grau
Chefe de Divisão de Alimentação
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro (com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005,
de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de
abril, n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, e
128/2015, de 03 de setembro), e por meu despacho de 14/11/2017, faz-se público que os Serviços Sociais da Administração Pública (SSAP)
vão proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da
publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), de um procedimento
concursal para recrutamento e seleção de um dirigente intermédio de
2.º grau — Chefe de Divisão de Alimentação, com as competências
constantes do artigo 3.º da Portaria n.º 116/2012, de 30 de abril, e ponto 3
do meu Despacho n.º 8186/2012, de 22 de maio, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 115, de 15 de junho (pp. 21414 e seguintes).
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicados
na BEP, conforme o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da citada Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, no prazo de 2 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da República.
5 de março de 2018. — O Presidente, Humberto Meirinhos.
311185966

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Aviso n.º 3765/2018
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na sua atual redação, por deliberação do Conselho Diretivo da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia, I. P., de 2 de junho de 2017, torna-se público que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., vai proceder
à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia de publicitação
na Bolsa de Emprego Público (BEP), do procedimento concursal de
recrutamento para seleção de um dirigente intermédio de 2.º grau, com as
atribuições constantes na alínea a) do n.º 4 da deliberação n.º 138/2017,
de 24 de fevereiro, referente ao cargo de Chefe de Divisão da Divisão
de Apoio a Bolsas.
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 20.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, na sua atual redação, no prazo de 2 dias úteis a contar
da publicitação do presente aviso.
6 de março de 2018. — A Vogal do Conselho Diretivo, Ana Maria
Sanchez.
311182888

EDUCAÇÃO
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Aviso n.º 3766/2018
Não tendo os interessados encetado o procedimento referido no n.º 1
do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual,
cessou a comissão de serviço dos Delegados Regionais da Direção-Geral
dos Estabelecimentos Escolares da Região Norte e da Região de Lisboa
e Vale do Tejo, designados pelo Despacho n.º 3360/2015, publicado no

Diário da República n.º 64/2015, Série II de 2015-04-01, e pelo Despacho n.º 3359/2015, publicado no Diário da República n.º 64/2015,
Série II de 2015-04-01.
Por outro lado, verificando-se que os procedimentos concursais a que
se referem os Avisos n.os 864-A/2017, 864-B/2017, 864-D/2017, todos
publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 14, de 19 de janeiro de
2017, foram declarados extintos, por impossibilidade superveniente da
sua conclusão, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 95.º
do Código de Procedimento Administrativo.
Assim, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, na sua redação atual, faz-se público que se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia de publicitação
da correspondente vaga na Bolsa de Emprego Público (BEP), os procedimentos concursais para o provimento dos seguintes cargos de direção
intermédia da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares:
a) Delegado Regional de Educação da Região Norte;
b) Delegado Regional de Educação da Região Centro;
c) Delegado Regional de Educação da Região Lisboa e Vale do Tejo;
d) Delegado Regional de Educação da Região Alentejo;
e) Delegado Regional de Educação da Região Algarve.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
dos métodos de seleção e da composição do júri ou a indicação da
entidade pública competente, integrada em diferente ministério, que
dispensa de constituição de júri, será publicitada na BEP, conforme o
disposto no n.º 1 do artigo 21.º da referida Lei n.º 2/2004.
13 de março de 2018. — A Diretora-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, Maria Manuela Pastor Faria.
311204676

MUNICÍPIO DO PORTO
Aviso n.º 3767/2018
Nos termos do disposto nos artigos 18.º e 19.º da Lei n.º 2/2004, 15 de
janeiro, na sua atual redação, aplicável à Administração Local por força
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, faz-se público que, por deliberação
da Câmara Municipal de 06.02.2018, foi autorizada a abertura e publicação, em www.bep.gov.pt a partir da data de publicação do presente aviso
e pelo prazo de 10 dias úteis, de procedimentos concursais de seleção
para provimento dos seguintes cargos de direção superior de 1.º grau:
1 — Diretor Municipal de Mobilidade e Transportes;
2 — Diretor Municipal de Recursos Humanos.
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) e na página eletrónica da Câmara Municipal do Porto (http://balcaovirtual.cm-porto.pt Educação
e emprego>Emprego e atividade profissional>Emprego na autarquia>
Procedimentos concursais a decorrer).
13 de março de 2018. — A Diretora de Departamento Municipal de
Recursos Humanos, Sónia Cerqueira.
311203541
Aviso n.º 3768/2018
Nos termos do disposto nos artigos 18.º e 19.º da Lei n.º 2/2004,
15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável à Administração Local
por força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, faz-se público que, por
deliberação da Câmara Municipal de 28.11.2017 e despacho da Senhora
Vereadora do Pelouro da Juventude e Desporto e Pelouro dos Recursos
Humanos e Serviços Jurídicos, Dr.ª Catarina Araújo, de 08.03.2018,
foi autorizada a abertura e publicação, em www.bep.gov.pt a partir da
data de publicação do presente aviso e pelo prazo de 10 dias úteis, de
procedimento concursal de seleção para provimento do seguinte cargo
de direção superior de 1.º grau:
1 — Diretor Municipal de Presidência.
A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada

