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MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Instituto da Segurança Social, I. P.
Departamento de Recursos Humanos
Aviso n.º 14300/2010
Referência CNP/DN/22/2010
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, 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 2.º grau, Director de Núcleo de Prestações por Morte 1, do Centro
Nacional de Pensões.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.
06-07-2010. — O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
203476742
Aviso n.º 14301/2010
Referência CNP/DN/23/2010

Aviso n.º 14303/2010
Referência CNP/DU/21/2010
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, 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 1.º grau, Director de Unidade de Prestações por Morte, do Centro
Nacional de Pensões.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.
06-07-2010. — O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
203476929

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Instituto de Meteorologia, I. P.
Aviso (extracto) n.º 14304/2010

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, 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 2.º grau, Director de Núcleo de Prestações por Morte 2, do Centro
Nacional de Pensões.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.

Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a
redacção introduzida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e pela Lei
n.º 3-B/2010, de 31 de Dezembro, faz-se público que por meu despacho
de 23 de Junho de 2010, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a
contar do dia da publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal para provimento do cargo de direcção intermédia
de 2.º grau, Coordenador da Divisão Comercial

06-07-2010. — O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
203476831

Instituto de Meteorologia, I. P., 23 de Junho de 2010. — O Presidente
do Conselho Directivo, (Adérito Vicente Serrão)
203480038

Aviso n.º 14302/2010

Procedimento concursal de um lugar
para o cargo de direcção intermédia
do 2.º grau — Coordenador da Divisão Comercial

Aviso (extracto) n.º 14305/2010

Referência CNP/DN/24/2010
Procedimento concursal de um lugar para o cargo de direcção
intermédia do 2.º grau — Coordenador
da Divisão de Planeamento Estratégico e Gestão Financeira

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, 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 2.º grau, Director de Núcleo de Prestações por Morte 3, do Centro
Nacional de Pensões.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.

Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a
redacção introduzida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e pela Lei
n.º 3-B/2010, de 31 de Dezembro, faz-se público que por meu despacho
de 23 de Junho de 2010, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis
a contar do dia da publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP),
procedimento concursal para provimento do cargo de direcção intermédia de 2.º grau, Coordenador da Divisão de Planeamento Estratégico
e Gestão Financeira.

06-07-2010. — O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
203476897

Instituto de Meteorologia, I. P., 23 de Junho de 2010. — O Presidente
do Conselho Directivo, (Adérito Vicente Serrão).
203479942
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