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PARTE I
ESCALA BRAGA — SOCIEDADE GESTORA
DO ESTABELECIMENTO, S. A.
Declaração de retificação n.º 344/2016
Por se ter verificado que o Aviso n.º 3031/2016 publicado pela Escala
Braga — Sociedade Gestora do Estabelecimento, S. A., no Diário da República, 2.ª série, n.º 46, de 7 de março de 2016, que torna pública a lista
unitária de ordenação final dos candidatos, devidamente homologada por
deliberação do Conselho de Administração da Escala Braga — Sociedade
Gestora do Estabelecimento, S. A., relativa ao procedimento concursal
comum com vista ao preenchimento de um (1) posto de trabalho no
Hospital de Braga — PPP para a categoria de assistente graduado sénior
de Cirurgia Geral da carreira médica hospitalar, contém incorreções,
relativas à identificação dos instrumentos que autorizaram a sua abertura,
impõe-se proceder à sua correção.

Assim, onde se lê «nos termos do Despacho do Exmo. Senhor Secretário de Estado da Saúde n.º 4827-C/2015, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 89 de 08 de maio de 2015 e da autorização
concedida através do Despacho n.º 2619-I/2015, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 49, de 11 de março de 2015.» deve ler-se
«nos termos do Despacho do Exmo. Senhor Secretário de Estado da
Saúde n.º 10062-A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 173, de 4 de setembro de 2015, proferido na sequência do Despacho n.º 8320-A/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 146, de 29 de julho, e de acordo com a Declaração de retificação
n.º 964-B/2015, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 213,
de 30 de outubro de 2015.»
22 de março de 2016. — Pela Direção de Recursos Humanos, Joana
Cal.
209459281

PARTE J1
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO
SUPERIOR E EDUCAÇÃO
Inspeção-Geral da Educação e Ciência
Aviso n.º 4443/2016
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2014, de 15 de janeiro,
na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, torna-se público que, por meu Despacho de 18 de fevereiro de 2016, será aberto,
por um período de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na
Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal com vista
ao recrutamento para o cargo de direção intermédia de 2.º grau — Chefe
de Divisão da Divisão de Comunicação e Sistemas de Informação. 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 (BEP),www.bep.gov.pt, a ocorrer três dias
após a publicação do presente aviso no Diário da República.
18 de março de 2016. — O Inspetor-Geral, Luís Capela.

cedesse a uma nova alteração de júri do procedimento para seleção de um
Coordenador do Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública.
Uma vez que desde a data da apresentação de candidaturas até ao
presente momento decorreram mais de 2 anos e 6 meses com a consequente desatualização dos elementos das candidaturas e, eventualmente,
das motivações dos candidatos, o Conselho Diretivo do INEM, I. P.
considera que não se justifica nova alteração do júri do procedimento e
deliberou, em 16 de março de 2016, o seguinte:
1 — Anular o procedimento para seleção de um Coordenador do
Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública publicitado
através do Aviso n.º 9326/2013 do Diário da República n.º 138, de 19
de julho de 2013, com as alterações que foram introduzidas na respetiva composição do júri pelo Aviso com n.º 6573/2014, publicado no
Diário da República n.º 103, em 29 de maio de 2014 e pela Declaração
de Retificação n.º 609/2014 publicada no Diário da República n.º 113,
de 16 de junho de 2014.
2 — Promover a abertura de novo procedimento para seleção do
titular do respetivo cargo.
21 de março de 2016. — O Coordenador de Gabinete de Planeamento
e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Sérgio Silva.
209456479

209454064

SAÚDE
Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.
Aviso n.º 4444/2016
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 21.º e tendo presente
o previsto no n.º 3 do mesmo artigo, ambos da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro
na redação dada pela Lei n.º 128/2015 de 3 de setembro, foi publicitado
na BEP e através do Aviso n.º 9326/2013 do Diário da República n.º 138,
de 19 de julho de 2013 procedimento para seleção de um Coordenador do
Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública, cargo dirigente
intermédio de 2.º grau previsto no artigo 11.º da Portaria n.º 158/2012,
de 22 de maio, que aprova os estatutos do INEM, I. P.
Em 29 de maio de 2014 foi publicado no Diário da República n.º 103
o Aviso com n.º 6573/2014 que procedeu a uma necessária alteração
de júri, o qual foi alvo de uma Declaração de Retificação n.º 609/2014
publicada no Diário da República n.º 113, de 16 de junho de 2014.
Em 16 de outubro de 2015 foi designado o novo titular do cargo de Presidente do Conselho Diretivo do INEM, I. P. o que determinou que se pro-

MUNICÍPIO DE PINHEL
Aviso n.º 4445/2016
Para os devidos efeitos se faz público que, nos termos do disposto
no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, e Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, Lei n.º 68/2013
de 29 agosto, Lei n.º 128/2015 de 3 de setembro, e da Lei n.º 49/2012,
de 29 de agosto, e na sequência da deliberação da Câmara Municipal
de 02/12/2015, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
do primeiro dia de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP),
procedimento concursal com vista ao recrutamento do cargo de direção
intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão de Urbanismo e Equipamentos.
Os requisitos formais de provimento, os perfis exigidos, a composição
dos júris, os métodos de seleção e outras informações de interesse para
apresentação da candidatura constarão da publicitação na Bolsa de Emprego Público que ocorrerá no prazo de dois dias úteis a contar da data de
publicação do presente aviso na 2.ª série, Parte J do Diário da República.
9 de março de 2016. — O Presidente da Câmara Municipal de Pinhel,
Rui Manuel Saraiva Ventura.
309453813

