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PARTE J1
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.
Aviso (extrato) n.º 11171/2018
Procedimento concursal para recrutamento e seleção
de um dirigente intermédio de 1.º grau
Diretor de Serviços de Planeamento e Gestão
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 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 3 de setembro e por deliberação do Conselho Diretivo do Camões — Instituto da
Cooperação e da Língua, I. P., de 20 de julho de 2018, faz-se público
que o Camões, 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 e seleção de um dirigente
intermédio de 1.º grau referente ao cargo de Diretor de Serviços de
Planeamento e Gestão, com as competências constantes do artigo 5.º dos
Estatutos do Camões, I. P. aprovados em Anexo à Portaria n.º 194/2012,
de 20 de junho, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 94/2014,
de 11 de fevereiro e pela Portaria n.º 215/2018, de 19 de julho.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações
de interesse para a apresentação da candidatura serão publicitados na
BEP, conforme disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, na atual redação, no prazo de três dias úteis a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República.
30 de julho de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís
Faro Ramos.
311552855

SAÚDE
Direção-Geral da Saúde
Aviso n.º 11172/2018
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 do Subdiretor-Geral da Saúde, de 20 de julho de 2018, 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 Epidemiologia e Estatística da Direção-Geral da Saúde, previsto no ponto 1.2 do Despacho
n.º 6885/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 136, de
17 de julho de 2018.
20 de julho de 2018. — O Subdiretor-Geral da Saúde, Diogo Cruz.
311533699

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA
Aviso n.º 11173/2018
Nos termos do disposto nos artigo 20.º e 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
deliberação da Câmara Municipal de 12/04/2018 e despacho do Vice-Presidente com o Pelouro da Intervenção, Rafael João Figueira Sousa,
de 20 de julho de 2018, 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 provimento do seguinte cargo de direção intermédio de 2.º grau de chefe da
Divisão de Ordenamento do Território e Serviços Municipais (DOTSM)
da Câmara Municipal da Ribeira Brava.
1 de agosto de 2018. — O Vice-Presidente com o Pelouro da Intervenção, Rafael João Figueira Sousa.
311554345

MUNICÍPIO DE VALENÇA
Aviso (extrato) n.º 11174/2018
Procedimentos concursais para provimento de cargos
de direção intermédia de 3.º grau
Nos termos dos arts. 20.º e 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, que
aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da
administração central, regional e local do Estado aplicada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, faz-se público que o
Município de Valença vai proceder, de acordo com as deliberações da
Câmara Municipal de 28 de junho de 2018 e da Assembleia Municipal
de 29 de junho 2018, à abertura dos seguintes procedimentos concursais:
Procedimento concursal com vista ao provimento do cargo de direção
intermédia de 3.º Grau — Jurídico e Contencioso;
Procedimento concursal com vista ao provimento do cargo de direção
intermédia de 3.º Grau — Contabilidade;
Procedimento concursal com vista ao provimento do cargo de direção
intermédia de 3.º Grau — Desporto e Juventude;
Procedimento concursal com vista ao provimento do cargo de direção
intermédia de 3.º Grau — Ambiente e Espaços Verdes;
Procedimento concursal com vista ao provimento do cargo de direção
intermédia de 3.º Grau — Planeamento e Projetos.
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 e em Jornal de Expansão Nacional.
18 de julho de 2018. — A Vereadora, Elisabete Maria L. A. Domingues.
311523524

MUNICÍPIO DE VILA REAL
Aviso n.º 11175/2018
Nos termos dos artigos 21.º e 22.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro,
na sua atual redação, aplicável à Administração Local através da Lei
n.º 49/2012 de 29 de agosto, torna-se público que, por meu despacho de
23 de julho, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do
1.º dia útil de publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP) procedimento concursal de seleção para nomeação, em regime de comissão
de serviço, no cargo de Direção Intermédia de 1.º grau — Diretor do
Departamento de Planeamento e Gestão do Território.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de
interesse para apresentação de candidatura ao referido procedimento concursal será publicitada na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt)
até ao 2.º dia útil após a data de publicitação do presente aviso na 2.ª série
do Diário da República.
2018/07/24. — O Presidente da Câmara, Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos.
311532029

