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Unidades curriculares Área
científica Tipo

Tempo de trabalho (horas)

Créditos Observações
Total Contacto

Investigação em Osteopatia II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TNC -Ost Semestral  . . . . 100 TP: 40; OT: 20 4
Ensino Clínico em Osteopatia IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . TNC -Ost Semestral  . . . . 650 E: 520; OT: 40 26

 209776786 

 Escola Superior de Saúde Jean Piaget/ Vila Nova de Gaia

Licenciado

Osteopatia

4.º Ano; 2.º Semestre 

PARTE J1

 FINANÇAS, PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS, 
AGRICULTURA, FLORESTAS 

E DESENVOLVIMENTO RURAL E MAR

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.

Aviso (extrato) n.º 9965/2016
1 — 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, faz -se público que se encontra aberto procedimento concursal 
para recrutamento do cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, de Chefe 
de Unidade de Medidas de Intervenção em Mercados, do Departamento 
de Apoios de Mercado, do Instituto de Financiamento da Agricultura e 
Pescas, I. P., com as atribuições e competências constantes da Delibera-
ção n.º 319/2013, publicada no Diário da República, 2.ª séria, n.º 26, de 
6 de fevereiro de 2013, alterada pela deliberação n.º 148/2016, publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 32, de 16 de fevereiro de 2016.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exi-
gido, 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.

20 de julho de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Souto Barreiros.

209777985 

 Aviso (extrato) n.º 9966/2016
1 — 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, faz -se público que se encontra aberto procedimento concursal 
para recrutamento do cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, de Chefe 
da Unidade de Ajudas Específicas, do Departamento de Apoios de Mer-
cado, do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P., com 
as atribuições e competências constantes da Deliberação n.º 319/2013, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 6 de fevereiro de 
2013, alterada pela deliberação n.º 148/2016, publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 32, de 16 de fevereiro de 2016.

 MUNICÍPIO DE TÁBUA

Aviso n.º 9967/2016
Para os devidos efeitos faz -se público que, por meu Despacho 

n.º 48/RH/2015, de 23 de dezembro de 2015, e para os efeitos previs-
tos no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas 
Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
n.º 3 -B/2010, de 28 de abril, e n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, encontram -se 
abertos procedimentos concursais para provimento de três lugares em 
cargo de direção intermédia de 2.º grau, previstos no Mapa de Pessoal 
do Município de Tábua, para:

Ref. A) Um Cargo de Chefe de Divisão para a Divisão de Obras 
Particulares e Gestão Urbanística do Município de Tábua;

Ref. B) Um Cargo de Chefe de Divisão para a Divisão de Obras, 
Serviços Urbanos e Ambiente do Município de Tábua;

Ref. C) Um Cargo de Chefe de Divisão para a Divisão Administrativa 
e Financeira do Município de Tábua;

Os requisitos formais de provimento, o perfil exigido, a composição 
do Júri e os métodos de seleção a aplicar irão constar em aviso a ser 
colocado obrigatoriamente na Bolsa de Emprego Público.

O prazo para apresentação das candidaturas é de 10 dias úteis a partir 
da data da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público.

5 de agosto de 2016. — O Presidente da Câmara, Mário de Almeida 
Loureiro.

309792094 

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exi-
gido, 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.

20 de julho de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís 
Souto Barreiros.

209777969 


