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 TRABALHO, SOLIDARIEDADE 
E SEGURANÇA SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Aviso n.º 14862/2017
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

republicada em anexo à Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, alterada 
pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, faz -se público que, se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação do 
presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento con-
cursal de seleção para recrutamento de cargo de direção intermédia de 
1.º grau, Diretor do Gabinete de Planeamento e Estratégia, do Instituto 
de Segurança Social, I. P..

A indicação dos respetivos requisitos de provimento, do perfil exi-
gido, dos métodos de seleção e da composição do júri, constará da 
publicitação na BEP.

17 de novembro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
Rui Fiolhais.

310936364 

 SAÚDE

Direção-Geral da Saúde

Aviso n.º 14863/2017
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente 

da Administração do Estado (EPD) aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, de acordo com as alterações sofridas, torna -se público 
que, por despacho da Diretora -Geral da Saúde, de 7 de novembro de 
2011, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da 
publicação integral na Bolsa de Emprego Público (BEP), o procedimento 
concursal de seleção para o cargo de Chefe de Divisão de Saúde Sexual, 
Reprodutiva, Infantil e Juvenil da Direção -Geral da Saúde, previsto no 

 Aviso n.º 14864/2017
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º do Estatuto do Pessoal Dirigente 

da Administração do Estado (EPD) aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, de acordo com as alterações sofridas, torna -se público 
que, por despacho da Diretora -Geral da Saúde, de 7 de novembro de 
2011, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da 
publicação integral na Bolsa de Emprego Público (BEP), o procedimento 
concursal de seleção para o cargo de Chefe de Divisão de Estilos de 
Vida Saudável da Direção -Geral da Saúde, previsto no ponto 2.2 do 
Despacho n.º 2982/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 37, de 21 de fevereiro.

7 de novembro de 2017. — A Diretora -Geral da Saúde, Graça Freitas.
310938681 

 MUNICÍPIO DE ESPINHO

Aviso n.º 14865/2017

Anulação do Procedimento Concursal para Cargo de Direção 
Intermédia de 3.º grau

Com a entrada em vigor do novo Regulamento da Organização dos 
Serviços Municipais, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 143, 
de 26 de julho de 2017, foi determinada a anulação do Procedimento 
Concursal para Cargo de Direção Intermédia de 3.º grau para a Divisão 
de Obras Particulares e Licenciamentos, com o Aviso n.º 9006/2016, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 137 de 19/07.

20 de novembro de 2017. — O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim 
José Pinto Moreira.

310937506 

ponto 2.1 do Despacho n.º 2982/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 37, de 21 de fevereiro.

7 de novembro de 2017. — A Diretora -Geral da Saúde, Graça Freitas.
310938713 
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