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21 — Aos candidatos com deficiência é garantido o cumprimento 
dos direitos estipulados no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 
3 de fevereiro.

22 — Período Experimental
22.1 — O regime aplicável ao período experimental obedecerá ao 

estabelecido no artigo 45.º e seguintes da LTFP.

22.2 — O Júri responsável pelo acompanhamento e avaliação do 
período experimental terá a mesma composição do Júri do concurso, 
devendo o mesmo analisar e propor para aprovação, as regras a observar 
na respetiva avaliação.

30 de junho de 2016. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Dr.ª Rosa Reis Marques.

309699471 

PARTE J1

 FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 8820/2016
Por despacho da Diretora -geral da Autoridade Tributária e Aduaneira 

(AT) de 2016.07.01, foi autorizada a alteração da composição do júri do 
procedimento concursal para o cargo de direção intermédia de 2.º grau, 
Chefe de Divisão da Inspeção Tributária VI (DIT VI), da Direção de 
Finanças de Lisboa, aberto pelo Aviso n.º 12129/2014, publicado no 
Diário da República, 2.ª série n.º 209 de 29 de outubro de 2014, e na 
Bolsa de Emprego Público (BEP) com a referência OE201410/0400, 
passando o mesmo a ter a seguinte Constituição:

Presidente: Dr. Fernando Cristóvão Cardoso Lopes, Diretor de Finan-
ças de Lisboa;

Vogal: Licenciado João José Ferragolo da Veiga, Diretor de Finanças 
de Leiria;

Vogal: Professora Doutora Cristina Belmira de Gaio Martins Silva, 
do Instituto Superior de Economia e Gestão.

Esta alteração da constituição do júri acontece em virtude de se ter 
verificado a impossibilidade da Sra. Presidente, continuar a ser membro 
do Júri do mencionado procedimento concursal.

5 de julho de 2016. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares 
Pinheiro.

209710186 

 Aviso n.º 8821/2016
Por despacho da Diretora -geral da Autoridade Tributária e Adua-

neira (AT) de 2016.07.01, foi autorizada a alteração da composição do 
júri do procedimento concursal para o cargo de direção intermédia de 
2.º grau, Chefe de Divisão de Justiça Administrativa (DJA), da Direção 
de Finanças de Lisboa, aberto pelo Aviso n.º 10925/2014, publicado no 
Diário da República, 2.ª série n.º 188 de 30 de setembro de 2014, e na 
Bolsa de Emprego Público (BEP) com a referência OE201410/0018, 
passando o mesmo a ter a seguinte Constituição:

Presidente: Dr. Fernando Cristóvão Cardoso Lopes, Diretor de Fi-
nanças de Lisboa;

Vogal: Dra. Ana Cristina Carmona Bicho, Subdiretora -geral da Área 
da Justiça Tributária e Aduaneira;

Vogal: Professor Doutor Rui Manuel Pais de Almeida, do Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.

Esta alteração da constituição do júri acontece em virtude de se ter 
verificado a impossibilidade da Sra. Presidente, continuar a ser membro 
do Júri do mencionado procedimento concursal.

5 de julho de 2016. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pi-
nheiro.

209710501 

 Aviso n.º 8822/2016
Por despacho da Diretora -geral da Autoridade Tributária e Aduaneira 

(AT) de 2016.07.01, foi autorizada a alteração da composição do júri do 
procedimento concursal para o cargo de direção intermédia de 2.º grau, 
Chefe de Divisão da Inspeção Tributária III (DIT III), da Direção de 
Finanças de Lisboa, aberto pelo Aviso n.º 12128/2014, publicado no 

Diário da República, 2.ª série n.º 209 de 29 de outubro de 2014, e na 
Bolsa de Emprego Público (BEP) com a referência OE201410/0402, 
passando o mesmo a ter a seguinte Constituição:

Presidente: Dr. Fernando Cristóvão Cardoso Lopes, Diretor de Fi-
nanças de Lisboa;

Vogal: Licenciado João José Ferragolo da Veiga, Diretor de Finanças 
de Leiria;

Vogal: Mestre Inês Maria Galvão Teles F.F. Pinto, do Instituto Superior 
de Economia e Gestão.

Esta alteração da constituição do júri acontece em virtude de se ter 
verificado a impossibilidade da Sra. Presidente, continuar a ser membro 
do Júri do mencionado procedimento concursal.

5 de julho de 2016. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pi-
nheiro.

209710389 

 Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública

Aviso (extrato) n.º 8823/2016
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 128/2015, de 3 de setem-
bro, 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 683_CRESAP_40_06/16 de recrutamento e seleção do cargo 
de Presidente do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos 
da Justiça, I. P.

A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pre-
tendido, da composição do júri e dos métodos de seleção será publi-
citada na Bolsa de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste 
procedimento estará disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em 
www.cresap.pt.

29 -06 -2016. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.

209706744 

 MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Aviso (extrato) n.º 8824/2016

Nos termos do n.º 2, do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
na redação conferida pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável 
à administração local por força do artigo 1.º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, torna -se público que, se encontra aberto procedimento concursal 
de seleção, com vista ao provimento, em regime de comissão de serviço, 
do cargo de direção intermédia de 2.º, do mapa de pessoal desta Câmara 
Municipal, para Chefe de Divisão de Urbanismo, nos exatos termos e 
condições definidos em aviso a publicitar na BEP — Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), pelo prazo de 10 dias úteis, contados do dia 
da publicitação na referida Bolsa.

6 de maio de 2016. — O Vereador com competência delegada, Guido 
de Luna da Silva Teles.

309679804 


