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Aviso n.º 11432/2011
Referência: AVEIRO/CSL/65/2011
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 6.º grau, Coordenador do Serviço Local de Atendimento de
Albergaria-a-Velha, do Centro Distrital de Aveiro, do Instituto 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 na BEP.
9-05-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável pelo pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204690381
Aviso n.º 11433/2011
Referência: AVEIRO/CSL/66/2011
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
6.º grau, Coordenador do Serviço Local de Atendimento de Anadia, do
Centro Distrital de Aveiro, do Instituto 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 na BEP.
9-05-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável pelo pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204690462
Aviso n.º 11434/2011
Referência: AVEIRO/CSL/64/2011
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 6.º grau, Coordenador do Serviço Local de
Atendimento de Águeda, do Centro Distrital de Aveiro, do Instituto
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 na BEP.

Aviso n.º 11436/2011
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 6.º grau, Coordenador do Serviço Local de Atendimento de Oliveira
de Azeméis, do Centro Distrital de Aveiro, do Instituto 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 na BEP.
9 de Maio de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável
pelo pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204690981
Aviso n.º 11437/2011
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 6.º grau, Coordenador do Serviço Local de Atendimento da
Mealhada, do Centro Distrital de Aveiro, do Instituto 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 na BEP.
9 de Maio de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável
pelo pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204690949
Aviso n.º 11438/2011
Referência: AVEIRO/CSL/68/2011
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 6.º grau, Coordenador do Serviço Local de Atendimento de Castelo de Paiva, do Centro Distrital de Aveiro, do Instituto 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 na BEP.
9-05-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável pelo pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204690543

9-05-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável pelo pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204688665
Aviso n.º 11435/2011
Referência: AVEIRO/CSL/67/2011
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 6.º grau, Coordenador do Serviço Local de
Atendimento de Arouca, do Centro Distrital de Aveiro, do Instituto
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 na BEP.
9 de Maio de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável
pelo pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204690487

MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ
Aviso n.º 11439/2011
Para os devidos efeitos, se torna público que, em conformidade com
o meu Despacho de 06/05/2011, e ao abrigo do n.º 7, do artigo 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, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e Lei n.º 3-B/2010, de 20 de Abril, aplicável à administração local
pelo n.º 7, do artigo 9-B, do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 28 de Abril,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, se declara sem
efeito, o procedimento concursal de selecção, com vista ao provimento,
em regime de comissão de serviço, de cargo de direcção intermédia
de 2.º grau, do mapa de pessoal da Câmara Municipal da Figueira da
Foz — Chefe da Divisão de Auditoria, publicado na 2.ª série do Diário
da República n.º 245, de 21 de Dezembro, Aviso n.º 26870/2010, tendo
em conta que nenhum dos opositores ao mesmo reuniam condições para
serem nomeados.
6 de Maio de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal, João
Ataíde.
304688405

