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i) Regulamento dos Serviços da Junta de Freguesia de S. Sebastião,
publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 248 de 24 de Dezembro
de 2010.
12 — Em caso de igualdade de valoração, entre candidatos, os critérios
de preferência a adoptar serão os previstos no artigo 35.º da Portaria
n.º 83-A/2009 de 22 de Janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011
de 6 de Abril.
13 — Composição do Júri:
Presidente: O Presidente da Junta, Carlos Jorge Antunes de Almeida
Vogais efectivos:
O Secretário: Mónica Maria Cabaço Leitão
O Tesoureiro: Paula Cristina Dias Teixeira Lopes
Vogais suplentes:
A Técnica superior, Sandra Marisa Borda d’Água Meneses Luís de
Almeida Saraiva.
A Técnica superior, Cláudia Alexandra Cid Ladeiras da Silva.
14 — Exclusão e notificação de candidatos: De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º, os candidatos excluídos serão notificados
por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de Janeiro, alterada pela
Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de Abril, para a realização da audiência
dos interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
15 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do dia, hora e local para realização dos métodos de selecção,
nos termos previstos no artigo 32.º e por uma das formas previstas nas

alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009,
alterada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de Abril.
16 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de selecção intercalar é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público das instalações da Junta de Freguesia de
São Sebastião e disponibilizada na sua página electrónica (www.jfss.pt).
Os candidatos aprovados em cada método são convocados para a realização do método seguinte através de notificação, por uma das formas
previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009 de 22 de Janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011
de 6 de Abril.
17 — Posicionamento remuneratório: nos termos das disposições
conjugadas dos artigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, e
26.º da Lei n.º 55-A/2010 de 31 de Dezembro, o posicionamento remuneratório do trabalhador recrutado não poderá ser superior à primeira,
salvo tratando-se de trabalhadores detentores de prévia relação jurídica
de emprego público, caso em que a posição remuneratória não poderá
ser superior à auferida.
18 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009 de 22 de Janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011
de 6 de Abril, o presente aviso será publicado na Bolsa de Emprego
Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, a partir da data da publicação (em Diário da República), na
página electrónica da Junta de Freguesia e por extracto, no prazo
máximo de três dias úteis contados da mesma data, num jornal de
expansão nacional.
16 de Maio de 2011. — O Presidente, Carlos Jorge Antunes de Almeida.
304723931

PARTE J1
MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Aviso n.º 12610/2011
Referência PC_07012011CDSEC

Instituto de Informática, I. P.

Abertura de procedimento concursal de selecção para provimento
do cargo de Secretário do Conselho Directivo

Aviso n.º 12609/2011

Nos termos do disposto nos artigos 5.º n.º 2 do Decreto-Lei
n.º 211/2007, de 29 de Maio, 21.º n.º 1 alínea g) da Lei n.º 3/2004,
de 15 de Janeiro, bem como dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de
31 de Dezembro, faz -se público que, por deliberação do Conselho
Directivo do Instituto de Informática, I. P. (II, I. P.), de 30 de Março de
2011, 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 para recrutamento de cargo de Secretário do
Conselho Directivo do II, I. P., cargo de direcção intermédia de 2.º grau,
conforme previsto no n.º 2 do artigo 3.º-A e artigo 3.º-B, n.º 1 e n.º 2, dos
Estatutos publicados em Anexo à Portaria n.º 635/2007, de 30 de Maio,
alterada pela Portaria n.º 1329-A/2010, de 30 de Dezembro.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação da BEP, no endereço www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil a
contar da data do presente aviso.

Referência PC_ 01002011DPAQ
Abertura de procedimento concursal de selecção
para provimento do cargo
de Departamento do Planeamento, Auditoria e Qualidade
Nos termos do disposto nos artigos 5.º n.º 2 do Decreto -Lei
n.º 211/2007, de 29 de Maio, 21.º n.º 1 alínea g) da Lei n.º 3/2004,
de 15 de Janeiro, bem como dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30
de Agosto e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64 -A/2008,
de 31 de Dezembro, faz -se público que, por deliberação do Conselho Directivo do Instituto de Informática, I. P. (II, I. P.), de
30 de Março de 2011, 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 para recrutamento de cargo de Director do Departamento do Planeamento,
Auditoria e Qualidade do II, IP, cargo de direcção intermédia de
1.º grau, conforme previsto nos artigos 3.º, n.º 3 e 3.º -B, n.º 1 e
n.º 2, dos Estatutos publicados em Anexo à Portaria n.º 635/2007,
de 30 de Maio, alterada pela Portaria n.º 1329 -A/2010, de 30 de
Dezembro.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação da BEP, no endereço www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil a
contar da data do presente aviso.
3 de Junho de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Carlos Augusto Clamote.
204760762

3 de Junho de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Carlos Augusto Clamote.
204761101
Aviso n.º 12611/2011
Referência PC_02002011DAG
Abertura de procedimento concursal de selecção
para provimento do cargo
de Director(a) do Departamento de Administração Geral
Nos termos do disposto nos artigos 5.º n.º 2 do Decreto-Lei
n.º 211/2007, de 29 de Maio, 21.º n.º 1 alínea g) da Lei n.º 3/2004, de
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15 de Janeiro, bem como dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto
e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz -se público que, por deliberação do Conselho Directivo do
Instituto de Informática, I. P. (II, I. P.), de 30 de Março de 2011, 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 para recrutamento de cargo de Director do Departamento de
Administração Geral do II, I. P., cargo de direcção intermédia de 1.º
grau, conforme previsto nos artigos 3.º, n.º 3 e 3.º-B, n.º 1 e n.º 2, dos
Estatutos publicados em Anexo à Portaria n.º 635/2007, de 30 de Maio,
alterada pela Portaria n.º 1329-A/2010, de 30 de Dezembro.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação da BEP, no endereço www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil a
contar da data do presente aviso.
3 de Junho de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Carlos Augusto Clamote.
204760876
Aviso n.º 12612/2011
Abertura de procedimento concursal de selecção para provimento
do cargo de director
do Departamento de Soluções Aplicacionais Transversais
Nos termos do disposto nos artigos 5.º, n.º 2, do Decreto-Lei
n.º 211/2007, de 29 de Maio, 21.º n.º 1 alínea g) da Lei n.º 3/2004,
de 15 de Janeiro, bem como dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de
31 de Dezembro, faz -se público que, por deliberação do Conselho
Directivo do Instituto de Informática, I. P. (II, IP), de 30 de Março de
2011, 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 para recrutamento de cargo de Director do
Departamento de Soluções Aplicacionais Transversais do II, IP, cargo
de direcção intermédia de 1.º grau, conforme previsto nos artigos 3.º,
n.º 3 e 3.º-B, n.º 1 e n.º 2, dos Estatutos publicados em Anexo à Portaria
n.º 635/2007, de 30 de Maio, alterada pela Portaria n.º 1329-A/2010,
de 30 de Dezembro.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação da BEP, no endereço www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil a
contar da data do presente aviso.
3 de Junho de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Carlos Augusto Clamote.
204760998
Aviso n.º 12613/2011
Referência PC_04012011 DSAT ASR
Abertura de procedimento concursal de selecção
para provimento do cargo
de Coordenador da Área de Suporte ao Relacionamento
Nos termos do disposto nos artigos 5.º n.º 2 do Decreto-Lei
n.º 211/2007, de 29 de Maio, 21.º n.º 1 alínea g) da Lei n.º 3/2004, de 15
de Janeiro, bem como dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro,
faz -se público que, por deliberação do Conselho Directivo do Instituto
de Informática, I. P. (II, IP), de 30 de Março de 2011, 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 para
recrutamento de cargo de cargo de Coordenador da Área de Suporte
ao Relacionamento do II, IP, cargo de direcção intermédia de 2.º grau,
conforme previsto nos artigos 3.º, n.º 3 e 3.º-B, n.º 1 e n.º 2, dos Estatutos
publicados em Anexo à Portaria n.º 635/2007, de 30 de Maio, alterada
pela Portaria n.º 1329-A/2010, de 30 de Dezembro.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação da BEP, no endereço www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil a
contar da data do presente aviso.
3 de Junho de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Carlos Augusto Clamote.
204761167

Aviso n.º 12614/2011
Referência PC_ 03002011DOSAC
Abertura de procedimento concursal de selecção para provimento
do cargo de Director do Departamento
de Operações de Sistemas e Apoio a Clientes
Nos termos do disposto nos artigos 5.º n.º 2 do Decreto-Lei
n.º 211/2007, de 29 de Maio, 21.º n.º 1 alínea g) da Lei n.º 3/2004,
de 15 de Janeiro, bem como dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto, e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de
31 de Dezembro, faz-se público que, por deliberação do Conselho
Directivo do Instituto de Informática, I. P. (II, IP), de 30 de Março de
2011, 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
Director do Departamento de Operações de Sistemas e Apoio a
Clientes cargo de direcção intermédia de 1.º grau, conforme previsto
nos artigos 3.º, n.º 3 e 3.º-B, n.º 1 e n.º 2, dos Estatutos publicados em
Anexo à Portaria n.º 635/2007, de 30 de Maio, alterada pela Portaria
n.º 1329-A/2010, de 30 de Dezembro.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação da BEP, no endereço www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil a
contar da data do presente aviso.
3 de Junho de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Carlos Augusto Clamote.
204760924
Aviso n.º 12615/2011
Abertura de procedimento concursal de selecção para provimento
do cargo de coordenador da área de recursos humanos
Nos termos do disposto nos artigos 5.º, n.º 2, do Decreto-Lei
n.º 211/2007, de 29 de Maio, 21.º n.º 1 alínea g) da Lei n.º 3/2004, de 15
de Janeiro, bem como dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro,
faz -se público que, por deliberação do Conselho Directivo do Instituto
de Informática, I. P. (II, IP), de 30 de Março de 2011, 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 para
recrutamento de cargo de Coordenador da Área de Recursos Humanos
do II, IP, cargo de direcção intermédia de 2.º grau, conforme previsto
nos artigos 3.º, n.º 3 e 3.º-B, n.º 1 e n.º 2, dos Estatutos publicados em
Anexo à Portaria n.º 635/2007, de 30 de Maio, alterada pela Portaria
n.º 1329-A/2010, de 30 de Dezembro.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação da BEP, no endereço www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil a
contar da data do presente aviso.
3 de Junho de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Carlos Augusto Clamote.
204761207
Aviso n.º 12616/2011
Abertura de procedimento concursal de selecção para provimento
do cargo de coordenador da área de aquisições e contratos
Nos termos do disposto nos artigos 5.º, n.º 2, do Decreto-Lei
n.º 211/2007, de 29 de Maio, 21.º n.º 1 alínea g) da Lei n.º 3/2004,
de 15 de Janeiro, bem como dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de
31 de Dezembro, faz -se público que, por deliberação do Conselho
Directivo do Instituto de Informática, I. P. (II, IP), de 30 de Março de
2011, 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 para recrutamento de cargo de Coordenador da
Área de Aquisições e Contratos do II, IP, cargo de direcção intermédia de
2.º grau, conforme previsto nos artigos 3.º, n.º 3 e 3.º-B, n.º 1 e n.º 2, dos
Estatutos publicados em Anexo à Portaria n.º 635/2007, de 30 de Maio,
alterada pela Portaria n.º 1329-A/2010, de 30 de Dezembro.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da

