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PARTE J1
FINANÇAS

TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL

Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública

Instituto da Segurança Social, I. P.

Aviso (extrato) n.º 7656/2018

Aviso n.º 7658/2018

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 e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, e pela Lei n.º 128/2015, de 3 de
setembro, 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 833_CRESAP_02_02/18
de recrutamento e seleção do cargo de Diretor-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.

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
republicada em anexo à Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, alterada
pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, faz-se público que, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação
do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para recrutamento de cargo de direção intermédia
de 1.º grau, Diretor do Departamento de Fiscalização, do Instituto da
Segurança Social, I. P.
A indicação dos respetivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.

21-05-2018. — A Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.
311377636

24 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
311376818

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

ECONOMIA

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 7657/2018

Aviso n.º 7659/2018

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 2 da deliberação n.º 138/2017,
de 24 de fevereiro, referente ao cargo de Chefe de Divisão da Divisão
de Coordenação Operacional de Concursos de Projetos.
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.

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, torna-se público que, por meu despacho de 15 de maio de
2018, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da
publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP) (www.bep.gov.pt), o
procedimento concursal para recrutamento e seleção de um dirigente
intermédio de 2.º grau, com as competências previstas nas alíneas i),
j), k), l), m) e n) do artigo 4.º da Portaria n.º 35/2013, de 30 de janeiro,
referente ao cargo de Inspetor Chefe da Divisão de Apoio e Segurança,
integrada na Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal,
da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
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 64/2011, de 22 de
dezembro.

25 de maio de 2018. — A Vogal do Conselho Diretivo, Ana Maria
Sanchez.
311377466

II SÉRIE

24 de maio de 2018. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.
311375416
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