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Chefe de Divisão Municipal de Manutenção e Equipamentos, entre
02 de Junho de 2008 e 03 de Janeiro de 2010;
Chefe de Divisão Municipal de Oficinas, desde 23 de Fevereiro de 2010.

FREGUESIA DE CARRIÇO

16 de Maio de 2011. — O Vice-Presidente, por delegação de competências, Dr. Marco António Costa.
304685619

Lista Unitária de Ordenação Final — Procedimento Concursal
Comum de recrutamento para preenchimento de 1 posto de trabalho em regime CTFP por tempo indeterminado na categoria
de Assistente Operacional, a tempo completo.

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36
da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de Janeiro, torna-se público a lista
unitária de ordenação final do procedimento Concursal comum na
modalidade de relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, para ocupação de 1 posto de trabalho para exercício de
funções inerentes à categoria de assistente operacional, aberto por
aviso publicado no Diário da República 2.º Serie, n.º 61 de 28 de
Março de 2011, Aviso n.º 7795/2011, homologada por despacho do
Presidente da Freguesia de Carriço.

Aviso n.º 11784/2011
Torna-se público que por despacho do Presidente da Câmara Municipal
de Vila Pouca de Aguiar de 13 de Maio de 2011, foi nomeada para Secretária do Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câmara Municipal
a Dr.ª Susana Cristina Sousa Branco, com efeitos a 13 de Maio de 2011.
16 de Maio de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Domingos Manuel Pinto Batista Dias.
304690592

FREGUESIA DE CABEÇO DE VIDE
Declaração de rectificação n.º 926/2011
Para os devidos efeitos se torna público que no aviso n.º 10792/2011
publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 93, de 13 de Maio de
2011, referente ao procedimento concursal comum para constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo determinado, tendo
em vista o preenchimento de vários postos de trabalho, na categoria
de assistente operacional, rectifica-se que onde se lê «Nos termos e
para os efeitos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de Janeiro, torna-se publica a lista unitária de ordenação final
dos candidatos no procedimento concursal comum para constituição
de relação jurídica de emprego público por tempo determinado,
tendo em vista o preenchimento de vários postos de trabalho, na
categoria de assistente operacional, aberto pelo aviso n.º 5817/2011,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 40, de 25 de Fevereiro de 2011, a qual foi homologada por deliberação da Junta de
Freguesia de Cabeço de Vide em 26 de Abril de 2011» deve ler-se
«Nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, torna-se pública a lista unitária de
ordenação final dos candidatos no procedimento concursal comum
para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo
determinado, tendo em vista o preenchimento de vários postos de
trabalho, na categoria de assistente operacional, aberto pelo aviso
n.º 5817/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 40,
de 25 de Fevereiro de 2011.
Candidatos aprovados:».
19 de Maio de 2011. — O Presidente, Manuel Rodrigues Fontainhas.
304703276

Aviso n.º 11785/2011

Processo A
Nome

Ana Sofia Grilo Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sónia Margarida Rocha Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pontuação
final

16
12,2

11 de Maio de 2011. — O Presidente da Freguesia de Carriço, Leovigildo Marques da Silva Fernandes.
304699032

FREGUESIA DE COVAS
Aviso n.º 11786/2011
Nos termos do disposto no artigo 28.º, n.os 10 e 11 da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, ficam notificados os interessados Maria Fátima Cardoso Freitas Aguiam, Maria Luísa Cunha Castro, Maria
Arminda Amorim Gomes Barros, Manuel Joaquim Pereira Lourenço,
José Luís Trepo Rodrigues e José Augusto Pereira Lourenço, no procedimento concursal, identificado pelo Aviso n.º 3754/2011, publicado
na 2.ª série do Diário da República, de 3 de Fevereiro de 2011, cuja
candidatura foi apresentada oficiosamente pela “Gerap —Empresa de
Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública, EPE”, que
lhes foi concedido o prazo de dez dias úteis, contados da data de publicação do presente Aviso no Diário da República, para apresentarem
os documentos exigidos pelo concurso, devidamente preenchidos, sob
pena de, não o fazendo, serem excluídos do concurso.
18 de Maio de 2011. — O Presidente do Júri, Vítor Manuel Passos
Pereira.
304704953

PARTE J1
MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 11787/2011
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

1.º grau, Director do Gabinete de Planeamento, dos Serviços Centrais,
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.
13-05-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável pelo
pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204710006
Aviso n.º 11788/2011
Referência DDS/DD/83/2011
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
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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 do Departamento de Desenvolvimento Social, dos
Serviços Centrais, 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.
13-05-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável pelo
pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204709943

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.
12 de Maio 2011. — O Conselho Directivo: João Castel-Branco
Goulão, Presidente; Manuel Ribeiro Cardoso, Vogal.
204711862

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.
Delegação Regional do Norte
Aviso n.º 11789/2011
Procedimento concursal para provimento do cargo de Direcção
Intermédia de 2.º Grau, Responsável do Núcleo de Apoio Técnico da Delegação Regional do Norte 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 06 de Maio 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 Norte, do Instituto
da Droga e da Toxicodependência, I. P., nos termos da Portaria
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Aviso (extracto) n.º 11790/2011
Procedimento concursal de selecção para provimento do cargo
de direcção intermédia de 2.º grau — chefe de divisão da
Divisão Técnica de Salubridade, Comunicações, Transportes
e Ambiente.
Nos termos do disposto no n.º 1, dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, aplicado à administração
local por força do n.º 1, do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20
de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de
Junho e Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, de harmonia com
a deliberação da Câmara Municipal de 11 de Março de 2011 e, tendo em
atenção a aprovação da fundamentação prevista no n.º 2, do artigo 10.º
da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, contados após publicitação na BEP, que será no 1.º dia
útil após a data da publicação deste aviso na 2.ª série do “Diário da
República”, o procedimento concursal de selecção com vista ao preenchimento de um lugar no posto de trabalho número trinta e seis do Mapa
de Pessoal, para chefe da Divisão Técnica de Salubridade, Comunicações, Transportes e Ambiente (cargo de direcção intermédia de 2.º grau).
5 de Maio de 2011. — O Presidente da Câmara, Dr. Leonídio de
Figueiredo Gomes Monteiro.
304686112
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