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Revogação

Vigência

O presente regulamento revoga o anterior Regulamento dos Regimes
de Mudança de Curso, Transferência e Reingresso n.º 432/2008, de 6 de
agosto, publicado no n.º 151 da 2.ª série do Diário da República.

O presente regulamento vigora a partir de 28 de janeiro de 2015 e
a sua vigência mantém-se enquanto não for expressamente revogado.
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PARTE J1
MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO
E SEGURANÇA SOCIAL
Instituto de Informática, I. P.
Aviso (extrato) n.º 5992/2015
Procedimento concursal para provimento do cargo de Diretor
do Departamento de Análise e Gestão de Informação
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, faz-se
público que o Instituto de Informática, I. P., entidade responsável
pelo procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar da data da publicitação do presente aviso, na bolsa
de emprego público (BEP), o procedimento concursal para recrutamento de cargo de Diretor do Departamento de Análise e Gestão de
Informação do Instituto de Informática, I. P., cargo de direção intermédia de 1.º grau, conforme previsto nos artigos 2.º n.º 1 e 1.º n.º 1
e n.º 2, dos estatutos publicados em Anexo à Portaria n.º 138/2013,
de 2 de abril.
2 — A indicação dos respetivos requisitos de provimento, do conteúdo funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos
métodos de seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt,
no 3.º dia útil após a data de publicação do presente aviso no Diário
da República.
19 de maio de 2015. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo do
Instituto de Informática, IP, António Manuel de Passos Rapoula.
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Aviso (extrato) n.º 5993/2015
Procedimento concursal para provimento do cargo de Diretor
do Departamento de Arquitetura e Desenvolvimento
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, faz-se público que
o Instituto de Informática, I. P., entidade responsável pelo procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data da publicitação do presente aviso, na bolsa de emprego público
(BEP), o procedimento concursal para recrutamento de cargo de Diretor
do Departamento de Arquitetura e Desenvolvimento do Instituto de
Informática, I. P., cargo de direção intermédia de 1.º grau, conforme
previsto nos artigos 2.º n.º 1 e 1.º n.º 1 e n.º 2, dos estatutos publicados
em Anexo à Portaria n.º 138/2013, de 2 de abril.
2 — A indicação dos respetivos requisitos de provimento, do conteúdo funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos
métodos de seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt,

no 3.º dia útil após a data de publicação do presente aviso no Diário
da República.
19 de maio de 2015. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo do
Instituto de Informática, IP, António Manuel de Passos Rapoula.
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MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
Aviso (extrato) n.º 5994/2015
Abertura de procedimento concursal para provimento
de um lugar de dirigente intermédio de 2.º grau
Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, torna-se
público que, por meu Despacho n.º 11 de 29 abril de 2015, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 1.º dia de publicitação na
Bolsa de Emprego Público (BEP) em www.bep.gov.pt, procedimento
concursal para recrutamento e seleção de um lugar de dirigente intermédio de 2.º grau, designadamente para: Chefe da Divisão de Administração
do Território, Atividades Económicas e Comunicação (DATAEC).
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri e dos métodos de seleção, serão publicitados na
BEP, conforme disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º do já citado diploma
legal — Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro.
29 de abril de 2015. — A Vereadora do Pelouro, Raquel Prazeres.
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MUNICÍPIO DA HORTA
Aviso (extrato) n.º 5995/2015
Para os devidos efeitos se torna público que por deliberação da Câmara
Municipal da Horta, de 5 de fevereiro de 2015, e aprovação na sessão da
Assembleia Municipal da Horta de 23 de fevereiro de 2015, e em conformidade com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de
janeiro e Leis n.os 51/2005 de 30 de agosto, 64-A/2008 de 31 de dezembro, 3-B/2010 de 28 de abril e n.º 64/2011 de 22 de dezembro, aplicável
à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, se encontra
aberto procedimento concursal de seleção para recrutamento do cargo de
chefe da divisão de desenvolvimento e gestão urbanística, cargo de direção
intermédia de 2.º grau, do mapa de pessoal, cujo anúncio será publicitado
até ao 2.º dia útil, após a publicação no Diário da República, para consulta,
durante 10 dias úteis, na Bolsa de Emprego Público (BEP), no endereço
www.bep.gov.pt, com a indicação dos requisitos formais de provimento,
do perfil exigido, da composição do júri e dos métodos de seleção, bem
como ainda na página eletrónica do município (www.cmhorta.pt).
14 de abril de 2015. — O Presidente da Câmara, José Leonardo
Goulart da Silva.
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