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 Aviso (extrato) n.º 7607/2017
Nos termos do disposto no 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, por um período de 10 dias úteis, 
a contar da data da publicitação na bolsa de emprego público (BEP), 
o procedimento concursal com vista ao recrutamento para o cargo de 
dirigente intermédio de 2.º grau, do Departamento de Controlo de Cré-
dito (DCC), deste Instituto, unidade orgânica constante da Portaria 
n.º 208/2015, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 136, de 15 
de julho e deliberação do Conselho Diretivo do Instituto, n.º 1613/2015, 
de 16 de julho, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 
19 de agosto.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de 
interesse para a apresentação das candidaturas, constará da publicitação 
na bolsa de emprego público (BEP), a ocorrer no 1.º dia útil seguinte ao 
da publicação do presente aviso.

12 de junho de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Victor 
Manuel Roque Martins dos Reis.

310574472 

 Aviso (extrato) n.º 7608/2017
Nos termos do disposto no 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, por um período de 10 dias úteis, 
a contar da data da publicitação na bolsa de emprego público (BEP), 
o procedimento concursal com vista ao recrutamento para o cargo de 
dirigente intermédio de 1.º grau, da Direção de Estudos, Planeamento 
e Assessoria (DEPA), deste Instituto, unidade orgânica constante da 
Portaria n.º 208/2015, publicada no Diário da República, 1.ª série, 
n.º 136, de 15 de julho e deliberação do Conselho Diretivo do Insti-
tuto, n.º 1613/2015, de 16 de julho, publicada no Diário da República, 
2.ª série, n.º 161, de 19 de agosto.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de 
interesse para a apresentação das candidaturas, constará da publicitação 
na bolsa de emprego público (BEP), a ocorrer no 1.º dia útil seguinte ao 
da publicação do presente aviso.

12 de junho de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Victor 
Manuel Roque Martins dos Reis.

310574545 

 Aviso (extrato) n.º 7609/2017
Nos termos do disposto no 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, por um período de 10 dias úteis, a 
contar da data da publicitação na bolsa de emprego público (BEP), o pro-
cedimento concursal com vista ao recrutamento para o cargo de dirigente 
intermédio de 1.º grau, da Direção de Gestão Financeira (DGF), deste 
Instituto, unidade orgânica constante da Portaria n.º 208/2015, publicada 
no Diário da República, 1.ª série, n.º 136, de 15 de julho e deliberação do 
Conselho Diretivo do Instituto, n.º 1613/2015, de 16 de julho, publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 19 de agosto.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de 
interesse para a apresentação das candidaturas, constará da publicitação 
na bolsa de emprego público (BEP), a ocorrer no 1.º dia útil seguinte ao 
da publicação do presente aviso.

12 de junho de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Victor 
Manuel Roque Martins dos Reis.

310574586 

 MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Aviso n.º 7610/2017
Nos termos dos 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, adaptada à 
Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, faz -se público que, 
por meus despachos datados de 16 de junho de 2017, se encontram abertos, 

 MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Aviso (extrato) n.º 7611/2017

Procedimento concursal para provimento de cargo 
de direção intermédia de 2.º grau

Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, 
alterada pelas Leis n.º 51/2005 de 30 de agosto, 64 -A/2008 de 31 de 
dezembro, 3 -B/2010 de 28 de abril e 64/2011 de 22 de dezembro, apli-
cável à Administração Local por força do artigo 1.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, torna -se público que, por meu Despacho de 6 de junho 
2017, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia 
de publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), o Procedimento 
concursal com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 
2.º Grau — Chefe da Divisão de Planeamento e Urbanismo;

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
dos métodos de seleção e da composição do júri, constará da publicação 
na BEP, a ocorrer no dia útil seguinte à publicação do presente aviso 
no Diário da República.

21 de junho de 2017. — O Presidente da Câmara, António Jesus 
Figueira Mendes.

310585334 

 MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE

Aviso n.º 7612/2017
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

alterada e republicada pela Lei n.º Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto 
e por deliberação em reunião ordinária da Câmara Municipal, de 11 
de maio de 2017, aprovada a constituição do júri em sessão ordinária 
da Assembleia Municipal, de 4 de maio de 2017, será publicitado na 
bolsa de emprego público em www.bep.gov.pt até ao 2.º dia útil após 
a data da publicação do presente aviso e pelo prazo de 10 dias úteis, 
os procedimentos concursais para provimento dos seguintes cargos de 
dirigente intermédio de 1.º grau:

A — Diretor de Departamento de Administração Geral e Financeira 
(DAGF);

B — Diretor de Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 
(DPGU);

C — Diretor de Departamento de Projetos e Obras Municipais 
(DPOM);

A indicação dos requisitos formais de provimento, perfil exigido, 
métodos de seleção e composição do júri, constará da publicitação da 
Bolsa de Emprego Público.

27 de junho de 2017. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Elisa Ferraz.
310599089 

por um período de dez dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicitação 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimentos concursais com vista 
ao recrutamento dos seguintes cargos de direção intermédia de 2.º grau:

1 — Chefe da Divisão de Sistemas de Informação;
2 — Chefe da Divisão de Conservação da Natureza e Recursos Na-

turais;
3 — Chefe da Divisão de Juventude, Desporto e Envelhecimento 

Ativo.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 

da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de 
interesse para a apresentação da candidatura constará da publicitação 
na BEP(www.bep.gov.pt), a ocorrer dois dias úteis após a publicação 
do presente aviso no Diário da República.

Por delegação de competências conferidas pelo Presidente da Câmara 
Municipal do Funchal no Despacho de Delegação de Competências, 
exarado em 12 de fevereiro de 2015 e publicitado pelo Edital n.º 34/2015, 
de 16 de fevereiro de 2015.

16 de junho de 2017. — A Vereadora, Maria Madalena Caetano 
Sacramento Nunes.

310575039 


