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 FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 3752/2019
Nos termos previstos 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, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, 
de 03 de setembro, e por despacho da Diretora -Geral, de 2018.04.20, 
faz -se público que a Autoridade Tributária e Aduaneira, 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 atribuições constantes no artigo 36.º da Portaria n.º 320 -A/2011, de 
30 de dezembro, referente ao cargo de diretor de finanças adjunto, da 
Direção de Finanças do Porto.

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 disposto nos n.º 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, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, 
de 03 de setembro no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do 
presente aviso.

11 de fevereiro de 2019. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
312058716 

 Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública

Aviso (extrato) n.º 3753/2019
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e pela Lei 
n.º 128/2015, de 3 de setembro, torna -se público que a CReSAP, entidade 
responsável pelo procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de 
dez dias úteis a contar da publicitação na sua plataforma eletrónica, do 
procedimento concursal n.º 909_CReSAP_60_10/18 de recrutamento e 
seleção para o cargo de Subdiretor -Geral da Direção -Geral de Recursos 
da Defesa Nacional.

A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pre-
tendido, da composição do júri e dos métodos de seleção será publi-
citada na Bolsa de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste 
procedimento estará disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em 
www.cresap.pt.

06 -02 -2019. — A Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.

312052032 

 DEFESA NACIONAL

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional

Aviso n.º 3754/2019

Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial
Nos termos do disposto n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, na sua redação atual, torna -se público que por Despacho de 
04 de janeiro de 2017 do Diretor -Geral de Recursos da Defesa Nacional, 
foi autorizada a abertura de procedimento concursal de recrutamento 
e seleção para o cargo de Chefe da Divisão de Gestão Financeira e 
Patrimonial (cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau), da Direção de 
Serviços de Gestão Financeira e Apoio da Direção -Geral de Recursos 
da Defesa Nacional (DGRDN), pelo prazo de 10 dias úteis, a contar 
do dia seguinte da publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), cujas atribuições se encontram previstas no artigo 8.º da 
Portaria n.º 283/2015, de 15 de setembro, conjugado com o Despacho 
n.º 10910/2016, de 8 de setembro.

A indicação dos requisitos legais de provimento, do perfil pre-
tendido, da composição do júri e dos métodos de seleção, serão 
publicitados na BEP, conforme disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 21.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, a ocor-

rer 3 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário da 
República.

14 de janeiro de 2019. — O Diretor -Geral de Recursos da Defesa 
Nacional, Alberto António Rodrigues Coelho.

312052235 

 Aviso n.º 3755/2019

Divisão de Gestão de Recursos Humanos e Apoio
Nos termos do disposto n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-

neiro, na sua redação atual, torna-se público que por Despacho de 04 de 
janeiro de 2017 do Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, foi au-
torizada a abertura de procedimento concursal de recrutamento e seleção 
para o cargo de Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos e Apoio 
(cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau), da Direção de Serviços de Ges-
tão Financeira e Apoio da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 
(DGRDN), pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte da publicação 
do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), cujas atribuições 
se encontram previstas no artigo 8.º da Portaria n.º 283/2015, de 15 de se-
tembro, conjugado com o Despacho n.º 10911/2016, de 8 de setembro.

A indicação dos requisitos legais de provimento, do perfil pretendido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção, serão publicitados na 
BEP, conforme disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na sua redação atual, a ocorrer 3 dias úteis após a 
publicação do presente aviso no Diário da República.

14 de janeiro de 2019. — O Diretor-Geral de Recursos da Defesa 
Nacional, Alberto António Rodrigues Coelho.

312052251 

 CULTURA

Direção Regional de Cultura do Algarve

Despacho n.º 2387/2019
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 dezembro, e com 
a última alteração introduzida pela Lei n.º 128/2015 de 03 de setembro, 
faz -se público que, por despacho de 01 de outubro de 2018, se encontra 
aberto pelo prazo de 10 dias, a contar do 1.º dia de publicação na bolsa de 
emprego público (BEP), procedimento concursal de seleção com vista ao 
provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau, correspondente à 
Divisão de Administração de Recursos, constante na alínea d) do n.º 1, 
do artigo 3.º da Portaria n.º 227/2012, de 03 de agosto e do Despacho 
n.º 117/2012, de 16 de agosto.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da 
composição do júri e dos métodos de seleção serão publicados na BEP, 
no prazo de 1 dia útil a contar da publicação do presente aviso.

27 de fevereiro de 2019. — A Diretora Regional, Adriana Freire 
Nogueira.

312108774 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 3756/2019
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º e do artigo 21.º da Lei 

n.º 2/2004, 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável à Administração 
Local por força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, faz -se público que 
por despacho da Senhora Vereadora do Pelouro da Juventude e Desporto 
e Pelouro dos Recursos Humanos e Serviços Jurídicos, Dr.ª Catarina 
Araújo, de 18.02.2019, foi autorizada a abertura e publicação, em 
www.bep.gov.pt a partir da data de publicação do presente aviso e pelo 
prazo de 10 dias úteis, de procedimento concursal de seleção para pro-
vimento do seguinte cargo de direção intermédio de 1.º Grau:

1 — Diretor de Departamento Municipal do Património.

A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil preten-
dido, da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (BEP) e na página eletrónica da Câ-
mara Municipal do Porto (http://balcaovirtual.cm -porto.pt Educação 
e emprego>Emprego e atividade profissional>Emprego na autarquia> 
Procedimentos concursais a decorrer).

26 de fevereiro de 2019. — A Diretora Municipal de Recursos Hu-
manos, Salomé Ferreira.

312103516 


