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Diário da República, 2.ª série — N.º 76 — 18 de Abril de 2011
Aviso n.º 9249/2011
Referência C. Branco/DU/53/2011

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 2.º grau, Director da Unidade de Prestações e Atendimento, do Centro
Distrital de Castelo Branco, do Instituto de 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.
12-04-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável pelo
pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204572818

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Aviso (extracto) n.º 9252/2011
Procedimento Concursal para provimento do cargo de Direcção
Intermédia de 2.º Grau, Director do Centro de Respostas Integradas do Algarve da Delegação Regional do Algarve do Instituto
da Droga e da Toxicodependência, I. P. (IDT, I. P.).
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, com a redacção
dada pelo artigo 29.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e do artigo 25.º
da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, faz-se público que, conforme deliberação
do Conselho Directivo de 24 de Março de 2011, vai ser publicitada, na bolsa
de emprego público, a abertura de procedimento concursal para provimento
do cargo de direcção Intermédia de 2.º grau, Director do Centro de Respostas
Integradas do Algarve da Delegação Regional do Algarve do Instituto da
Droga e da Toxicodependência, I. P., nos termos da Portaria n.º 648/2007,
de 30 de Maio, alterada pela Portaria n.º 925/2010, de 20 de Setembro.
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.
31 de Março de 2011. — O Conselho Directivo: João Castel-Branco
Goulão, Presidente — Manuel Ribeiro Cardoso, Vogal.
204573474

Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.
Delegação Regional do Algarve
Aviso (extracto) n.º 9250/2011
Procedimento concursal para provimento do cargo de Direcção
Intermédia de 2.º Grau, Responsável do Núcleo de Apoio Técnico
da Delegação Regional do Algarve do Instituto da Droga e da
Toxicodependência, I. P. (IDT, I. P.).
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, com a
redacção dada pelo artigo 29.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro
e do artigo 25.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, faz-se público que,
conforme deliberação do Conselho Directivo de 24 de Março 2011, vai
ser publicitada, na bolsa de emprego público, a abertura de procedimento
concursal para provimento do cargo de direcção Intermédia de 2.º grau,
Responsável do Núcleo de Apoio Técnico da Delegação Regional do
Algarve, do Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P., nos termos da Portaria n.º 648/2007, de 30 de Maio, alterada pela Portaria
n.º 925/2010, de 20 de Setembro.
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.
31 de Março 2011. — O Conselho Directivo: João Castel-Branco
Goulão, presidente — Manuel Ribeiro Cardoso, vogal.
204573377
Aviso (extracto) n.º 9251/2011
Procedimento Concursal para provimento do cargo de Direcção
Intermédia de 2.º Grau, Responsável do Núcleo de Apoio Geral
da Delegação Regional do Algarve do Instituto da Droga e da
Toxicodependência, I. P. (IDT, I. P.)
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, com a
redacção dada pelo artigo 29.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro
e do artigo 25.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, faz-se público que,
conforme deliberação do Conselho Directivo de 24 de Março de 2011,
vai ser publicitada, na bolsa de emprego público, a abertura de procedimento concursal para provimento do cargo de direcção Intermédia de
2.º grau, Responsável do Núcleo de Apoio Geral da Delegação Regional
do Algarve, do Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P., nos
termos da Portaria n.º 648/2007, de 30 de Maio, alterada pela Portaria
n.º 925/2010, de 20 de Setembro.
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.
31 de Março de 2011. — O Conselho Directivo: João Castel-Branco
Goulão, presidente — Manuel Ribeiro Cardoso, vogal.
204573425

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DÃO LAFÕES
Aviso (extracto) n.º 9253/2011
Nos termos do n.º 4 do artigo 20.º 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 e com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, aplicável
à Administração Local por força do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho,
faz-se público que, por deliberação do Conselho Executivo de 04 de Março,
se encontra aberto e publicado em www.bep.gov.pt a partir do 2.º dia da data
de publicação do presente aviso e pelo prazo de 10 dias úteis, um procedimento concursal de selecção para provimento do seguinte cargo dirigente:
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.
6 de Abril de 2011. — O Presidente do Conselho Executivo da CIMRDL, Carlos Marta Gonçalves.
304556601

MUNICÍPIO DE LOURES
Aviso n.º 9254/2011
Anulação do procedimento concursal
para provimento do cargo de direcção intermédia de 2.º grau
Chefe da Divisão de Gestão da Rede Escolar
Considerando a reestruturação dos Serviços Municipais da Câmara
Municipal de Loures, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 5,
de 7 de Janeiro de 2011, a aprovação da respectiva estrutura orgânica e
a reorganização das unidades flexíveis que a integram, designadamente,
da Divisão de Gestão da Rede Escolar, torna-se público, para os devidos
efeitos, que por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 17 de Março
de 2011, foi determinada a anulação do procedimento concursal para
provimento do cargo de direcção intermédia de 2.º grau para Chefe da Divisão de Gestão da Rede Escolar, cujo aviso de abertura foi publicado no
Diário da República, 2.ª série, Parte J, n.º 206, de 23 de Outubro de 2009.
24 de Março de 2011. — Por subdelegação de competências da Vereadora dos Recursos Humanos, O Director do Departamento, Carlos Santos.
304535314

MUNICÍPIO DO MONTIJO
Aviso n.º 9255/2011
Para os devidos efeitos torna-se público, que por meu despacho de 31 de
Março de 2011, e pelas competências que me são conferidas pela alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, encontra-se cessado/anulado o
procedimento concursal para selecção e provimento do cargo de Director
do Departamento de Recursos Humanos e Financeiros (cargo de direcção
intermédia de 1.º grau), publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 248, de 24 de Dezembro de 2010 — Aviso (extracto) n.º 27233/2010
e na Bolsa de Emprego Público com o código n.º OE201012/0621.
1 de Abril de 2011. — A Presidente, Maria Amélia Antunes.
304544305

