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Primeiro Vogal Efetivo — Professora Doutora Anabela Maria Bello 
da Silveira Batista de Figueiredo Marcos, Professora Adjunta dos cursos 
de Gestão, Finanças e Marketing do ISCA de Coimbra, que substituirá 
a presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos.

Segundo Vogal Efetivo — Professora Doutora Maria Georgina da 
Costa Tamborino Morais, Professora Adjunta dos cursos de Contabili-
dade, Auditoria e Fiscalidade do ISCA de Coimbra.

Vogais Suplentes — Dra. Maria Adelaide Montenegro Cardoso Sal-
vador Coelho, Chefe de Divisão da DAF da Câmara Municipal de 
Condeixa, Técnica Superior e Dra. Maria Filomena Alves de Brito 
Fernandes, Técnica Superior dos Recursos Humanos da AIRC.

Referência C)
Presidente — Professora Doutora Maria Georgina da Costa Tamborino 

Morais, Professora Adjunta dos cursos de Contabilidade, Auditoria e 
Fiscalidade do ISCA de Coimbra.

Primeiro Vogal Efetivo — Dra. Marta Alexandra Félix Lemos, Dire-
tora da Divisão Administrativa e Financeira da AIRC, Técnica Superior, 
que substituirá a presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

Segundo Vogal Efetivo — Professor Doutor Wander Manuel Gaspar 
Brás de Carvalho, Professor Adjunto dos Cursos de Gestão, Finanças e 
Marketing do ISCA de Coimbra.

Vogais Suplentes — Jorge Manuel Santos Dias Coimbra, Diretor do 
Departamento de Desenvolvimento da AIRC, Técnico de Informática 

e Dra. Maria Filomena Alves de Brito Fernandes, Técnica Superior dos 
Recursos Humanos da AIRC.

17 — Os candidatos serão notificados por uma das formas previstas no 
n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 06/04.

18 — A lista dos resultados obtidos será disponibilizada em 
www.airc.pt e afixada em local visível e público do edifício desta 
 Associação.

19 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será 
publicada na 2.ª série do Diário da República, disponibilizada em 
www.airc.pt e afixada em local visível e público do edifício desta 
 Associação.

20 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 06/04, o presente aviso será publicado na bolsa de emprego público 
(www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à presente publicação no Diário 
da República e, por extrato, num jornal de expansão nacional, num prazo 
máximo de 3 dias úteis contados da mesma data.

21 — Em tudo o que não esteja previsto no presente aviso, aplicam -se 
as normas constantes da legislação atualmente em vigor.

01 de fevereiro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
AIRC, Nuno Moita da Costa.

310289311 

PARTE J1

 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO 
SUPERIOR E EDUCAÇÃO

Inspeção-Geral da Educação e Ciência

Aviso n.º 2651/2017
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro e alterada pelas 
Leis n.os 68/2013, de 29 de agosto, e 125/2015, de 3 de setembro, torna-
-se público que, por meu Despacho de 14 de maio de 2015, será aberto, 
por um período de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa 
de Emprego Público (BEP), procedimento concursal de seleção para 
provimento de um lugar de Direção Intermédia de 2.º grau — Chefe de 
Divisão de Aprovisionamento, Contabilidade e Património.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri, do método de seleção e outras informações de 
interesse para a apresentação da candidatura constará da publicitação na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), a ocorrer três dias após a 
publicação do presente aviso no Diário da República.

3 de março de 2017. — O Inspetor -Geral, Luís Capela.
310314129 

 MUNICÍPIO DE PAÇOS DE FERREIRA

Aviso n.º 2652/2017
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º e do artigo 21.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável à Administra-
ção Local por força da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, na sua atual re-
dação, faz -se público que por deliberação da Câmara Municipal de Paços 
de Ferreira, datada de 29/02/2016, foi autorizada a abertura e publicitação 
em www.bep.gov.pt a partir do 2.º dia da data da publicitação do presente 
aviso e pelo prazo de 10 dias úteis, dos procedimentos concursais de 
seleção para o provimento dos seguintes cargos dirigentes intermédios 
de 2.º grau: 1 -Direção Intermédia de 2.º Grau — Chefe de Divisão 
de Obras Particulares. 2 -Direção Intermédia de 2.º Grau — Chefe de 
Divisão de Contabilidade, Património e Tesouraria.

O Aviso é igualmente publicitado em jornal de expansão nacional. A 
indicação dos requisitos formais de provimento, perfil exigido, métodos 
de seleção, composição do júri, e outras informações de interesse para 
a apresentação de candidaturas constará da publicitação na Bolsa de 
Emprego Público (BEP).

22 de fevereiro de 2017. — O Vereador dos Recursos Humanos, 
Joaquim Adelino Moreira Sousa.
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