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de selecção com vista ao provimento no cargo de dirigente intermédio do
1.º grau, de Director do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas,
da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional.
2 — O respectivo anúncio, contendo, nomeadamente, a indicação dos
requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do
júri e do método de selecção, será publicitado na BEP, até ao 3.º dia útil
a contar da publicação do presente aviso.
6 de Julho de 2011. — A Secretária-Geral, Maria Isabel Lopes Afonso
Pereira Leitão.
204899954

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE
E DA SEGURANÇA SOCIAL
Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 14366/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 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 e alterada
pelas Leis n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-B/2010, de 28 de
Abril, 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 de Director de
Departamento de Orçamento e Conta, do Instituto de Gestão Financeira
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 da BEP, no endereço www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil a
contar da data do presente aviso.
5 de Julho de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Augusto Antunes Gaspar.
204899119
Aviso n.º 14367/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 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 e alterada pelas
Leis n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-B/2010, de 28 de Abril, 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 4.º grau de Coordenador do Núcleo de Gestão e Planeamento
do Orçamento, do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
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A Indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação da BEP, no endereço www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil a
contar da data do presente aviso.
5 de Julho de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Augusto Antunes Gaspar.
204899208

MUNICÍPIO DE LAGOS
Aviso n.º 14368/2011
Para os devidos efeitos e em cumprimento do estabelecido 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, aplicada à Administração Local pelo
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 104/2006, de 7 de Junho, torna-se público que, nesta Câmara Municipal, irá ser aberto procedimento concursal para provimento em
regime de comissão de serviço, do cargo de direcção intermédia de
2.º grau — Chefe de Divisão de Planeamento e Controlo.
A publicitação na bolsa de emprego público ocorrerá no dia útil
seguinte ao da publicitação do presente aviso, devendo as candidaturas
serem apresentadas no prazo de 10 dias úteis a partir da data daquela
publicitação.
5 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara, Dr. Júlio José Monteiro Barroso.
304876982

MUNICÍPIO DE POMBAL
Aviso n.º 14369/2011
Nos termos do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada
pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, 64-A/2008, de 31 de Dezembro
e 3-B/2010, de 28 de Abril, aplicável ao pessoal dirigente dos Municípios
pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado pelos Decretos-Leis
n.os 104/2006, de 7 de Junho e 305/2009, de 23 de Outubro, torna-se público
que, por deliberação da Câmara Municipal de Pombal, de 20 de Abril de
2011, foi revogada a deliberação da Câmara Municipal de Pombal, de 11
de Fevereiro de 2011, relativa à abertura do procedimento concursal para
provimento do cargo de Chefe da Divisão de Recursos Humanos, publicitada no Diário da República, 2.ª série, n.º 75, de 15 de Abril de 2011.
6 de Julho de 2011. — O Presidente da Câmara, Narciso Ferreira
Mota, engenheiro.
304891456
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