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composição do júri, constará da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), até ao 2.º dia útil a contar da data do presente aviso na
2.ª série do Diário da República.
9 de novembro de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Teresa Fernandes.
311816331
Aviso (extrato) n.º 17566/2018
Abertura do procedimento concursal com vista ao provimento
de cargo de direção intermédia de 2.º grau
de Diretor da Direção Jurídica e de Contencioso
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, 68/2013, de 29/08 e 128/2015, de 03/09 faz-se público que, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para recrutamento de titular de cargo de intermédia
de 2.º grau, de Diretor da Direção Jurídica e de Contencioso, integrada
no Departamento de Gestão e Administração, do Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, I. P..
A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do
conteúdo funcional, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da
composição do júri, constará da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), até ao 2.º dia útil a contar da data do presente aviso na
2.ª série do Diário da República.
9 de novembro de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Teresa Fernandes.
311816323
Aviso (extrato) n.º 17567/2018
Abertura do procedimento concursal com vista ao provimento
de cargo de direção intermédia de 2.º grau
de Diretor da Direção de Recursos Humanos
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, 68/2013, de 29/08 e 128/2015, de 03/09 faz-se público que, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para recrutamento de titular de cargo de intermédia
de 2.º grau, de Diretor da Direção de Recursos Humanos, integrada
no Departamento de Gestão e Administração, do Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, I. P.
A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do
conteúdo funcional, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da
composição do júri, constará da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), até ao 2.º dia útil a contar da data do presente aviso na
2.ª série do Diário da República.
9 de novembro de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Teresa Fernandes.
311816315
Aviso (extrato) n.º 17568/2018
Abertura do procedimento concursal com vista ao provimento
de cargo de direção intermédia de 2.º grau
de Diretor da Direção de Recuperação Executiva
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, 68/2013, de 29/08 e 128/2015, de 03/09 faz-se público que, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para recrutamento de titular de cargo de direção
intermédia de 2.º grau, de Diretor da Direção de Recuperação Executiva,
integrada no Departamento de Gestão da Dívida, do Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, I. P.
A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do
conteúdo funcional, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da
composição do júri, constará da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), até ao 2.º dia útil a contar da data do presente aviso na
2.ª série do Diário da República.
9 de novembro de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Teresa Fernandes.
311816291

Aviso (extrato) n.º 17569/2018
Abertura do procedimento concursal com vista ao provimento
de cargo de direção intermédia de 2.º grau
de Diretor da Direção de Gestão de Gestão de Fundos
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, 68/2013, de 29/08 e 128/2015, de 03/09 faz-se público que, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para recrutamento de titular de cargo de intermédia
de 2.º grau, de Diretor da Direção de Gestão de Fundos, integrada no
Departamento de Gestão Financeira, do Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P.
A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do
conteúdo funcional, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da
composição do júri, constará da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), até ao 2.º dia útil a contar da data do presente aviso na
2.ª série do Diário da República.
9 de novembro de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Teresa Fernandes.
311816267
Aviso (extrato) n.º 17570/2018
Abertura do procedimento concursal com vista ao provimento
de cargo de direção intermédia de 2.º grau
de Diretor da Direção de Acordos e Controlo Interno
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, 68/2013, de 29/08 e 128/2015, de 03/09 faz-se público que, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para recrutamento de titular de cargo de direção
intermédia de 2.º grau, de Diretor da Direção de Acordos e Controlo
Interno, integrada no Departamento de Gestão Financeira, do Instituto
de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P..
A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do
conteúdo funcional, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da
composição do júri, constará da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), até ao 2.º dia útil a contar da data do presente aviso na
2.ª série do Diário da República.
9 de novembro de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Teresa Fernandes.
311816242

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Aviso n.º 17571/2018
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
11/09/2018 da Reitora da Universidade de Évora, se encontra aberto
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente
aviso no Diário da República e na Bolsa de Emprego Público, o procedimento concursal com vista ao preenchimento do cargo de direção
intermédia de 1.º grau, para o cargo de Diretor dos Serviços Técnicos
da Universidade de Évora, nos termos e para os efeitos do disposto no
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 (EPD).
1 — Área de atuação: conforme previsto no artigo 1.º do Regulamento dos Serviços Técnicos publicado pelo Despacho n.º 4303/2016
(2.ª série), de 28 de março, os Serviços Técnicos desenvolvem a sua ação
nos domínios: da programação, construção e fiscalização de obras; da
manutenção, conservação e reparação de instalações e equipamentos; da
elaboração de projetos de arquitetura; da gestão das oficinas de reprografia e encadernação e oficina de serralharia; da segurança e higienização
dos espaços; da gestão dos espaços comuns; do controlo de acessos aos
edifícios; do apoio logístico a eventos e atividades letivas.
2 — Requisitos legais: os previstos no n.º 1 do artigo 20.º e no artigo 12.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
3 — Perfil pretendido:
a) Licenciatura em Engenharia Civil;
b) Visão estratégica, autonomia e capacidade de decisão, em alinhamento com a estratégia da instituição;
c) Capacidade de liderança, de dinamização e motivação de equipas;

