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MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO
E SEGURANÇA SOCIAL

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.

Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P.

25 de fevereiro de 2015. — O Vereador do Pelouro de Administração
e Gestão de Recursos Humanos, Fernando Sardinha.
308481805

Aviso n.º 2829/2015
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, alterada pelas
Leis n.os 51/2005, de 30/08, 64-A/2008, de 31/12, 3-B/2010, de 28/04,
64/2011, de 22/12, e 68/2013, de 29/08, faz-se público que, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicitação do
presente Aviso, na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para recrutamento de titular de cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor do Departamento de Gestão Financeira, do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P..
A indicação dos respetivos requisitos de provimento, do perfil exigido,
dos métodos de seleção e da composição do júri, constará da publicitação
da BEP, no endereço, www.bep.gov.pt.
04 de março de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Filipe de Moura Gomes.
208483433
Aviso n.º 2830/2015
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, alterada pelas
Leis n.os 51/2005, de 30/08, 64-A/2008, de 31/12, 3-B/2010, de 28/04,
64/2011, de 22/12, e 68/2013, de 29/08, faz-se público que, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicitação do
presente Aviso, na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para recrutamento de titular de cargo de direção
intermédia de 1.º grau, de Diretor do Departamento de Orçamento e
Conta, do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
A indicação dos respetivos requisitos de provimento, do perfil exigido,
dos métodos de seleção e da composição do júri, constará da publicitação
da BEP, no endereço, www.bep.gov.pt.
6 de março de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Filipe
de Moura Gomes.
208489906

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA
Aviso (extrato) n.º 2831/2015
Procedimento concursal para provimento do cargo de direção
intermédia de 2.º grau — Chefe
da Divisão de Educação, Desporto e Juventude
Nos termos do 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 e 64/2011 de 22 de dezembro, aplicável à Administração Local por força do artigo 1.º da Lei n.º 49/2012,
de 29 de agosto, torna-se público que, por meu Despacho de 18/06/2014,
se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia de
publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), o procedimento
concursal a seguir indicado:
Procedimento concursal com vista ao provimento do cargo de direção
intermédia de 2.º Grau — Chefe da Divisão de Educação, Desporto e
Juventude.
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Aviso (extrato) n.º 2832/2015
Procedimento concursal para provimento do cargo de direção
intermédia de 2.º grau — Chefe da Divisão
de Recursos Humanos, Administração e Finanças
Nos termos do 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 e 64/2011 de 22 de dezembro, aplicável à Administração Local por força do artigo 1.º da Lei n.º 49/2012,
de 29 de agosto, torna-se público que, por meu Despacho de 18/06/2014,
se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia de
publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), o procedimento
concursal a seguir indicado:
Procedimento concursal com vista ao provimento do cargo de direção
intermédia de 2.º Grau — Chefe da Divisão de Recursos, Humanos,
Administração e Finanças.
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.
26 de fevereiro de 2015. — O Vereador do Pelouro de Administração
e Gestão de Recursos Humanos, Fernando Sardinha.
308481846

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE SINTRA
Aviso n.º 2833/2015
Abertura de procedimento concursal para provimento do cargo
de direção intermédia de 2.º grau
Chefe da Divisão Municipal de Atendimento e Gestão de Clientes
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
republicada pelo artigo 7.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e adaptada à Administração Local por força do artigo 1.º da Lei n.º 49/2012,
de 29 de agosto, torna-se público que, por deliberação do Conselho de
Administração destes SMAS, na reunião de 2015/01/21, foi autorizada a
abertura de procedimento concursal tendente ao provimento, em regime
de comissão de serviço, do cargo de direção intermédia do 2.º grau do
grupo de pessoal dirigente do Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra, Chefe da Divisão Municipal
de Atendimento e Gestão de Clientes do Departamento Comercial,
nos exatos termos e condições melhor definidas em aviso a publicar
na bolsa de emprego público, a partir do 2.º dia útil após a publicação
deste aviso.
O prazo de apresentação das candidaturas é de 10 dias úteis, contados
a partir da publicação do aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP).
27 de fevereiro de 2015. — O Vogal do Conselho de Administração,
Pedro Manuel da Costa Ventura.
308472806
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