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Tempo de trabalho (horas)
Área
científica

Tipo

(1)

(2)

Projeto Integrado de Renovação/Trabalho de Projeto ou
Estágio (optativa).

ARQ

Unidades curriculares

(3)

Total
(4)

Contacto
(5)

Semestral

644

TP = 30; PL = 90
OT

Créditos

Observações

(6)

(7)

23

Optativa.

Notas
(2) Indicando a sigla constante do item 9 do formulário.
(3) De acordo com a alínea c) do n.º 3.4 das normas.
(5) Indicar para cada atividade [usando a codificação constante na alínea e) do n.º 3.4 das normas] o número de horas totais. Ex: T: 15; PL: 30.
(7) Assinalar sempre que a unidade curricular for optativa.
208737669

PARTE J1
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E ENERGIA
Secretaria-Geral
Aviso n.º 7155/2015
Considerando que, por lapso, o Aviso n.º 5461/2015, publicado na
2.ª série do Diário da República, n.º 96, de 19 de maio de 2015, saiu
publicado em local impróprio, nos termos do disposto no 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, faz-se público que, sem prejuízo das
candidaturas tempestivamente apresentadas ao abrigo do referido aviso
e das publicitações correspondentes, se encontram reabertos, por um
período de 10 dias úteis a contar da data da publicitação na Bolsa de
Emprego Público (BEP), procedimentos concursais com vista ao recrutamento para os seguintes cargos de direção intermédia de 1.º e 2.º graus,
previstos, respetivamente, na Portaria n.º 125/2014, de 25 de junho e
no Despacho n.º 10739/2014, de 4 de agosto, publicado na 2.ª série do
Diário da República, n.º 159, de 20 de agosto de 2014:

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 e Administração, 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.
17 de junho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Filipe de Moura Gomes.
208738438

MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE
Aviso (extrato) n.º 7157/2015

Direção de Serviços de Administração Financeira e Patrimonial;
Divisão de Gestão Financeira e Orçamental; — Unidade Ministerial
de Gestão Patrimonial; e — Unidade Ministerial de Compras.

Procedimento concursal para provimento de 1 titular do cargo
de direção intermédia de 2.º grau: Chefe da Divisão
de Planeamento, Urbanismo e Ordenamento 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 a apresentação das candidaturas constará da publicitação na
BEP, a ocorrer no dia útil seguinte ao da publicação do presente aviso.

1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de
agosto, torna-se público que por deliberação do órgão executivo desta
Câmara Municipal de 09 de abril de 2015 e deliberação da Assembleia
Municipal de 30 de abril de 2015, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias
úteis, procedimento concursal com vista ao provimento de um cargo de
direção intermédia de 2.º grau — Chefe da Divisão de Planeamento,
Urbanismo e Ordenamento do Território.
2 — O referido procedimento será publicado em Jornal de Expansão Nacional, por extrato, e na Bolsa de Emprego Público (BEP), em
www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil da publicação do presente aviso no
Diário da República, contendo a indicação dos requisitos formais de
provimento, do perfil exigido, da composição do júri e dos métodos
de seleção.

18 de junho de 2015. — A Secretária-Geral, Alexandra Carvalho.
208739961

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO
E SEGURANÇA SOCIAL
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 7156/2015
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, 64A/2008, de 31/12, 3-B/2010, de

16 de junho de 2015. — O Presidente da Câmara Municipal, José
Fernando Carneiro Pereira.
308727819

