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PARTE J1
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direcção-Geral da Administração da Justiça
Aviso n.º 11424/2011
Faz-se público que será publicado na Bolsa de Emprego Público,
disponível na Internet com o endereço www.bep.gov.pt, no dia útil
seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República,
Anúncio de concurso para o cargo de direcção intermédia de 1.º grau,
de director de serviços da Administração Judicial, do mapa de pessoal
dirigente da Direcção-Geral da Administração da Justiça.
12 de Maio de 2011. — O Director-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
204683675
Aviso n.º 11425/2011
Faz-se público que será publicado na Bolsa de Emprego Público, disponível na Internet com o endereço www.bep.gov.pt, no dia útil seguinte
ao da publicação do presente aviso no Diário da República, Anúncio de
concurso para o cargo de direcção intermédia de 1.º grau, de director de
serviços do Centro de Formação de Funcionários de Justiça, do mapa de
pessoal dirigente da Direcção-Geral da Administração da Justiça.
12 de Maio de 2011. — O Director-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
204683626

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 11426/2011
Referência: Aveiro/CSL/72/2011
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 César, 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.
204690584
Aviso n.º 11427/2011
Referência: Aveiro/CSL/69/2011
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 Espinho,
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.
204690608
Aviso n.º 11428/2011
Referência: Aveiro/CSL/75/2011
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 Ovar, 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.
204691094
Aviso n.º 11429/2011
Referência: Aveiro/CSL/77/2011
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 Fiães, 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.
204691142
Aviso n.º 11430/2011
Referência: Aveiro/CSL/74/2011
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
do Bairro, 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.
204691029
Aviso n.º 11431/2011
Referência: Aveiro/CSL/78/2011
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 Santa
Maria da Feira, 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.
204691231

