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PARTE J1

 ADMINISTRAÇÃO INTERNA, PLANEAMENTO
E DAS INFRAESTRUTURAS, AMBIENTE E MAR

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.

Aviso n.º 2774/2018
Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 

pelas Leis números 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 e 
por deliberação do Conselho Diretivo do IMT, I. P., de 7 de fevereiro de 
2018, faz -se público que o IMT, I. P. vai proceder à abertura, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), de procedimento concursal de recrutamento para seleção 
de um dirigente intermédio de 1.º grau, com as competências constantes 
do artigo 9.º da Portaria n.º 209/2015, de 16 de julho, referente ao cargo 
de Diretor de Serviços de Sistemas de Informação.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados 
na BEP, conforme o disposto nos números 1 e 2 do artigo 21.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, no prazo de 2 dias úteis a contar da publi-
cação do presente aviso no Diário da República.

9 de fevereiro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
Eduardo Elísio Silva Peralta Feio.

311136482 

 JUSTIÇA

Instituto de Gestão Financeira
e Equipamentos da Justiça, I. P.

Aviso n.º 2775/2018
Nos termos do disposto no 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, 64/2011, de 
22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e 128/2015, de 03 de novem-
bro, faz -se público que, conforme deliberação do Conselho Diretivo do 
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP, de 13 de 
setembro de 2017, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a partir 
da data de publicação na BEP — Bolsa de Emprego Público, o proce-
dimento concursal para provimento do cargo de Direção Intermédia de 
2.º grau, Coordenador de Núcleo de Revisão de Projetos e Fiscalização 
de Obras, nos termos da deliberação do Conselho Diretivo, publicada 
por Despacho n.º 340/2013, de 08 de janeiro, ao abrigo do disposto no 
n.º 2 do artigo 1.º do Anexo à Portaria n.º 319/2012, de 29 de novembro 
que aprovou os Estatutos do IGFEJ, I. P.

A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do perfil 
exigido, dos métodos de seleção e da composição do júri, constará da 
publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), que se efetuará no 
3.º (terceiro) dia útil após a data da publicação do presente aviso. Lisboa, 
15 de janeiro de 2018

15 de janeiro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Joaquim 
Carlos Pinto Rodrigues.

311138961 

 TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA
SOCIAL E ECONOMIA

Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.

Aviso n.º 2776/2018
1 — Nos termos do 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 dezem-
bro, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, de 3 de 

 Aviso n.º 2777/2018
1 — Nos termos do 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 dezem-
bro, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, de 3 de 
setembro, faz -se público que, por deliberação do Conselho Diretivo 
do IEFP, I. P., de 28 de agosto de 2017, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), o procedimento concursal de recrutamento e seleção 
para provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor-
-Adjunto de Centro do Centro de Emprego e Formação Profissional de 
Braga da Delegação Regional do Norte do IEFP, I. P.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do conteúdo 
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de 
seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt, no prazo de 10 dias 
úteis a contar da publicação do presente aviso.

2018 -02 -19. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, 
Ana Paula Gonçalves Antunes.

311142751 

 MUNICÍPIO DA MAIA

Aviso n.º 2778/2018

Abertura de procedimentos concursais para provimento 
de cargos de direção intermédia de 1.º grau, 2.º grau

Torna -se público que, nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação conferida pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, alterada pela Lei n.º 128/2015, de 
3 de setembro, adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, na redação atual, determinei a abertura dos proce-
dimentos concursais abaixo indicados, para recrutamento e seleção 
dos respetivos dirigentes, em comissão de serviço por três anos. 
A publicação dos procedimentos concursais na Bolsa de Emprego 
Público, acessível em www.bep.gov.pt, com indicação dos requisitos 
formais do provimento, do perfil pretendido, da composição do júri, 
e dos métodos de seleção e respetivos critérios, efetuar -se -á até ao 
segundo dia útil após a publicação do presente aviso, na qual cons-
tará a data de início e prazo de dez dias úteis para apresentação das 
candidaturas. A publicitação será, naquele mesmo prazo, efetuada em 
jornal de expansão nacional.

Ref.ª A — Diretor do Departamento de Administração Geral e Suporte 
à Atividade, dirigente intermédio de 1.º grau;

Ref.ª B — Diretor do Departamento de Ambiente, Planeamento e 
Gestão Urbana, dirigente intermédio de 1.º grau.

Ref.ª C — Diretor do Departamento de Educação, Ação Social, Cul-
tura e Desporto, dirigente intermédio de 1.º grau;

Ref.ª D — Chefe da Divisão de Ambiente, dirigente intermédio de 
2.º grau.

20 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal, 
Eng. António Domingos da Silva Tiago.

311147928 

setembro, faz -se público que, por deliberação do Conselho Diretivo 
do IEFP, I. P., de 28 de agosto de 2017, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), o procedimento concursal de recrutamento e seleção 
para provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor 
de Centro do Centro de Emprego e Formação Profissional de Braga da 
Delegação Regional do Norte do IEFP, I. P.

2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do conteúdo 
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de 
seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt, no prazo de 10 dias 
úteis a contar da publicação do presente aviso.

2018 -02 -19. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, 
Ana Paula Gonçalves Antunes.

311142735 


