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 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Aviso n.º 7088/2014

Procedimento concursal para provimento de cargo de direção 
intermédia de 1.º grau, do Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Nos termos do 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, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 
1.º dia de publicitação na bolsa de emprego público (BEP), procedimento 
concursal com vista ao provimento do cargo de direção intermédia do 
1.º grau, correspondente à Direção do Serviço de Inspeção de Jogos, 
constante do artigo 8.º do anexo à Portaria n.º 321/2012, de 15 de outubro 
e n.º 6 do anexo à Deliberação n.º 824/2014, publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 61, de 27 de março de 2014.

O respetivo anúncio será publicitado na BEP até ao 3.º dia útil a contar 
da publicação do presente aviso.

3 de junho de 2014. — A Diretora -Coordenadora da Direção de Re-
cursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira, por delegação de competências.

207870628 

 Aviso n.º 7089/2014

Procedimento concursal para provimento de cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, do Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Nos termos do 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, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 
1.º dia de publicitação na bolsa de emprego público (BEP), procedimento 
concursal com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 
2.º grau, correspondente ao Departamento de Gestão de Projetos de Jogo, 
constante do n.º 6.3 do anexo à Deliberação n.º 824/2014, publicada no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 61, de 27 de março de 2014.

O respetivo anúncio será publicitado na BEP até ao 3.º dia útil a contar 
da publicação do presente aviso.

3 de junho de 2014. — A Diretora -Coordenadora da Direção de Re-
cursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira, por delegação de competências.

207870596 

 Aviso n.º 7090/2014

Procedimento concursal para provimento de cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, do Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-
neiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
faz -se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a 
contar do 1.º dia de publicitação na bolsa de emprego público (BEP), 
procedimento concursal com vista ao provimento do cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, correspondente ao Departamento de Gestão e 
Acompanhamento Contratual, constante do n.º 7.2 do anexo à Delibe-

 Aviso n.º 7091/2014

Procedimento concursal para provimento de cargo de direção 
intermédia de 2.º grau, do Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Nos termos do 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, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 
1.º dia de publicitação na bolsa de emprego público (BEP), procedimento 
concursal com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 
2.º grau, correspondente ao Departamento de Controlo Estratégico, 
constante do n.º 9 do anexo à Deliberação n.º 824/2014, publicada no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 61, de 27 de março de 2014.

O respetivo anúncio será publicitado na BEP até ao 3.º dia útil a contar 
da publicação do presente aviso.

3 de junho de 2014. — A Diretora -Coordenadora da Direção de Re-
cursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira, por delegação de competências.

207870522 

 MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

Aviso (extrato) n.º 7092/2014
Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 
30 de agosto, Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, Lei n.º 3 -B/2010, 
de 28 de abril e Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com adaptação 
à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, torna -se 
público que se encontram abertos pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 
dia da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimentos 
concursais para provimento, em regime de comissão de serviço, pelo 
período de três anos, 2 (dois) lugares de cargo de direção intermédia 
de 2.º grau, previstos no mapa de pessoal e respetivo regulamento da 
estrutura organizacional da Câmara Municipal de Montalegre, um para 
a Divisão de Urbanismo, Ambiente e Serviços Urbanos (DUASU), cuja 
decisão de abertura foi tomada por deliberação da câmara e assembleia 
municipais, respetivamente em 02.12.2013 e 20.12.2013 e o outro para 
a Divisão de Ordenamento do Território, Obras Municipais e Recursos 
Operacionais (DOTOMRO), cuja decisão de abertura foi tomada por 
deliberação da câmara e assembleia municipais, respetivamente em 
17.06.2013 e 28.06.2013, objeto de alteração aprovada pela câmara 
municipal, em 02.12.2013, e pela assembleia em 20.12.2013.

21 de abril de 2014. — O Presidente da Câmara Municipal, Manuel 
Orlando Fernandes Alves.

307853431 

ração n.º 824/2014, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 61, 
de 27 de março de 2014.

O respetivo anúncio será publicitado na BEP até ao 3.º dia útil a contar 
da publicação do presente aviso.

3 de junho de 2014. — A Diretora -Coordenadora da Direção de Re-
cursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira, por delegação de competências.

207870555 

Depósito legal n.º 8815/85 ISSN 0870-9963

II SÉRIE Diário da República Eletrónico:

Endereço Internet: http://dre.pt

Contactos:

Correio eletrónico: dre@incm.pt
Tel.: 21 781 0870
Fax: 21 394 5750




