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PARTE J1
MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Aviso n.º 11508/2011
Referência: AVEIRO/CSL/76/2011

Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 11506/2011
Referência: AVEIRO/CSL/80/2011
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 Vale de Cambra,
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.
204693524

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 S. João
da Madeira, 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.
204693719

Aviso n.º 11507/2011

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

Referência: AVEIRO/CSL/70/2011

Aviso n.º 11509/2011

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 Estarreja,
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.

Nos termos do n.º 1 do artigo 20 e do artigo 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, aplicável à administração local por força do Decreto-Lei
n.º 104/2006, de 7 de Junho, faz-se publico que, autorizado por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 12 de Maio de 2011, se encontra
aberto e publicado em www.bep.gov.pt a partir do dia seguinte a contar
da data da publicação do presente aviso e pelo prazo de 10 dias úteis
o procedimento concursal de selecção para o provimento do cargo de
Chefe do Gabinete de Ambiente.

9-05-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável pelo pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204693565

16 de Maio de 2011. — O Vereador de Administração, Finanças e
Desenvolvimento Económico, Celestino Augusto Soares Portela.
304685579
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