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PARTE J1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Instituto Português da Qualidade, I. P.
Aviso (extrato) n.º 7589/2015
Procedimento concursal para provimento de um lugar
para o cargo de direção intermédia de 2.º grau
Conforme disposto no n.º 2 do artigo n.º 21.º da Lei n.º 2/2004, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, faz-se publico que, por
despacho de 25 de julho de 2015, do Presidente do Conselho Diretivo
do Instituto Português da Qualidade, I. P. (IPQ), se encontra aberto na
Bolsa de Emprego Público (BEP), até ao dia 22 de julho de 2015, com o
código de oferta OE201506/0317, procedimento concursal com vista ao
recrutamento para o cargo de direção intermédia de 2.º grau de Diretor/a
da Unidade de Gestão Operacional de Normalização do Departamento
de Normalização do IPQ.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da
composição do júri e dos métodos de seleção, bem como a formalização da
candidatura, constarão da referida publicação na BEP em www.bep.gov.pt.
30 de junho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge
Marques dos Santos.
208764471

Aviso (extrato) n.º 7591/2015
Procedimento concursal para provimento de um lugar
para o cargo de direção intermédia de 2.º grau
Conforme disposto no n.º 2 do artigo n.º 21.º da Lei n.º 2/2004, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, faz-se publico que,
por despacho de 1 de julho de 2015, do Presidente do Conselho Diretivo
do Instituto Português da Qualidade, I. P. (IPQ), se encontra aberto na
Bolsa de Emprego Público, até ao dia 22 de julho de 2015, com o código
de oferta OE201507/0026, procedimento concursal com vista ao recrutamento para o cargo de direção intermédia de 2.º grau de Diretor/a da
Unidade de Metrologia Legal do Departamento de Metrologia do IPQ.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri e dos métodos de seleção, bem como a formalização da candidatura, constarão da referida publicação na BEP em
www.bep.gov.pt.
1 de julho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge
Marques dos Santos.
208764196

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO
E SEGURANÇA SOCIAL

Aviso (extrato) n.º 7590/2015
Procedimento concursal para provimento de um lugar
para o cargo de direção intermédia de 2.º grau
Conforme disposto no n.º 2 do artigo n.º 21.º da Lei n.º 2/2004, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, faz-se publico que, por
despacho de 25 de junho de 2015, do Presidente do Conselho Diretivo
do Instituto Português da Qualidade, I. P. (IPQ), se encontra aberto
na Bolsa de Emprego Público, até ao dia 22 de julho de 2015, com o
código de oferta OE201506/0313, procedimento concursal com vista ao
recrutamento para o cargo de direção intermédia de 2.º grau de Diretor/a
da Unidade de Licenciamento e Assuntos Europeus do Departamento de
Assuntos Europeus e Sistema Português da Qualidade do IPQ.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da
composição do júri e dos métodos de seleção, bem como a formalização da
candidatura, constarão da referida publicação na BEP em www.bep.gov.pt.
30 de junho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge
Marques dos Santos.
208764285

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 7592/2015
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 Património Imobiliário 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.
26 de junho de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Filipe de Moura Gomes.
208762551

PARTE J3
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Direção-Geral da Administração
e do Emprego Público
Acordo coletivo de trabalho n.º 23/2015
Acordo Coletivo de Empregador Público celebrado entre o
Município de Alcobaça e o Sindicato dos Trabalhadores
da Administração Pública e de Entidades Com Fins Públicos
(SINTAP).
Preâmbulo
A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, doravante abreviadamente designada por LGTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, prevê que os regimes de duração e organização do tempo de

trabalho possam ser objeto de instrumentos de regulamentação coletiva
de trabalho.
Em face do exposto e de acordo com o previsto na Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral de Trabalho em Funções
Públicas, é estabelecido o presente Acordo Coletivo de Empregador
Público, entre:
Pelo Empregador Público:
José Leite Martins, na qualidade de Secretário de Estado da Administração Pública;
Paulo Jorge Marques Inácio, na qualidade de Presidente da Câmara
Municipal de Alcobaça.
Pela Associação Sindical:
José Joaquim Abraão, na qualidade de Secretário-Geral;
Ângelo Feijão Monforte, na qualidade de Membro da Direção Nacional e Mandatário.

