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emprego público, a abertura de procedimento concursal para provimento
do cargo de Chefe de Divisão de Inovação Competitividade e Cooperação, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo, nos termos conjugados da alínea c) do n.º 1 do
artigo 1.º da Portaria n.º 590/2007, de 10 de Maio e dos pontos n.os 1, 2.1
alínea b) e 3.1.2, todos do anexo constante do Despacho n.º 12 166/2007,
publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 116, de 19 de Junho, que
aprovou a Estrutura Flexível desta CCDRLVT.
2 — A indicação dos respectivos requisitos formais de provimento,
do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri,
constará da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), que
se efectuará até ao 3.º (terceiro) dia útil após a data da publicação do
presente aviso aviso.
16 de Junho de 2011. — A Presidente, Teresa Almeida.

204809938

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 13431/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
na redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada
pelas Leis n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-B/2010, de 28 de
Abril, faz-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar da data da publicitação do presente aviso, na Bolsa de Emprego
Público (BEP), procedimento concursal de selecção para recrutamento
de cargo de direcção intermédia de 4.º grau de Coordenador do Núcleo
de Assessoria aos Órgãos Estatutários, do Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P.
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.
17 de Junho de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Augusto Antunes Gaspar.
204809695
Aviso n.º 13432/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
na redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada
pelas Leis n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-B/2010, de 28 de
Abril, faz-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar da data da publicitação do presente aviso, na Bolsa de Emprego
Público (BEP), procedimento concursal de selecção para recrutamento
de cargo de direcção intermédia de 4.º grau de Coordenador do Núcleo
de Comunicação e Imagem, do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
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.
17 de Junho de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Augusto Antunes Gaspar.
204809735
Aviso n.º 13433/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
na redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada
pelas Leis n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-B/2010, de 28 de
Abril, faz-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar da data da publicitação do presente aviso, na Bolsa de Emprego
Público (BEP), procedimento concursal de selecção para recrutamento
de cargo de direcção intermédia de 4.º grau de Coordenador do Núcleo
de Qualidade e Controlo de Gestão, do Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P.
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.
17 de Junho de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Augusto Antunes Gaspar.
204809638

MINISTÉRIO DA CULTURA
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico
e Arqueológico, I. P.
Aviso (extracto) n.º 13434/2011
Procedimento concursal para provimento do cargo de direcção
intermédia de 1.º grau, Director de Serviços do Departamento
de Projectos e Obras do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P.
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto, faz-se público que por despacho do Director do IGESPAR, I. P.
de 15 de Junho de 2011, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar do 1.º dia da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP),
o procedimento concursal com vista ao recrutamento para o cargo de
direcção intermédia de 1.º grau, Director de Serviços do Departamento
de Projectos e Obras do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico
e Arqueológico, I. P.
17 de Junho de 2011. — A Directora do Departamento de Gestão, em
substituição, Fernanda Garção.
204808536
Aviso (extracto) n.º 13435/2011
Procedimento concursal para provimento do cargo de direcção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão de Controlo e Fiscalização
do Departamento de Projectos e Obras do Instituto de Gestão do
Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P.
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto, faz-se público que por despacho do Director do IGESPAR, I. P.
de 15 de Junho de 2011, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar do 1.º dia da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP),
o procedimento concursal com vista ao recrutamento para o cargo de
direcção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão de Controlo e Fiscalização do Departamento de Projectos e Obras do Instituto de Gestão
do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P.
17 de Junho de 2011. — A Directora do Departamento de Gestão, em
substituição, Fernanda Garção.
204808439

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA
Aviso n.º 13436/2011
Procedimento concursal para provimento do cargo de direcção
intermédia de 2.º grau — Chefe da Divisão de Ambiente
1 — Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º ambos da Lei
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005,
de 30 de Agosto, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 104/2006, de 7 de Junho, torna-se público que, pelo meu despacho
datado de 31 de Março de 2011, foi determinada a abertura de procedimento concursal para Chefe da Divisão de Ambiente (cargo de direcção
intermédia de 2.º grau), pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público.
2 — Área de actuação — no âmbito da área de actuação da Divisão
de Ambiente, constante do artigo 12.º do Anexo 1 — Atribuições e
Competências das Unidades Orgânicas da Estrutura Hierárquica Flexível
dos Serviços Municipais — Aviso n.º 26953/2010, publicado no Diário
da República 2.ª série, n.º 246, de 22 de Dezembro de 2010, incumbe
genericamente: Assegurar a limpeza manual e mecânica e lavagem de
vias e espaços públicos; Promover a manutenção e conservação das
instalações de apoio, bem como, sempre que se justifique, propor a
construção de novas instalações; Promover a gestão do Canil/Gatil
Municipal; Gerir as instalações sanitárias públicas; Participar na avaliação dos impactes ambientais de empreendimentos urbanísticos e
outros projectos municipais, públicos ou privados (nos casos em que
for legalmente exigível), que pela sua natureza ou dimensão venham a
influenciar directa ou indirectamente a qualidade de vida no município;
Participar em todos os projectos e iniciativas relacionadas com a protecção ambiental; Assegurar os procedimentos relativos às inumações

