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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DE SINTRA
Aviso n.º 7005/2017
Cessação da comissão de serviço
Faz-se público que o Conselho de Administração, na reunião de
05 de maio de 2017, deliberou não renovar a comissão de serviço, de

Ana Paula Gaspar Martins Costa, no cargo de Chefe da Divisão Municipal de Fiscalização, dirigente intermédio de 2.º grau, terminando
a mesma no dia 5 de setembro de 2017, nos termos dos artigos 17.º
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro.
1 de junho de 2017. — O Vogal do Conselho de Administração, Pedro
Manuel da Costa Ventura.
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PARTE J1
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

Aviso n.º 7007/2017

Instituto da Segurança Social, I. P.

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, republicada em anexo à Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, alterada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, 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 seleção para
recrutamento de cargo de direção intermédia de 1.º grau, Diretor
do Departamento de Administração e Património, do Instituto de
Segurança Social, I. P..
A indicação dos respetivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.

Aviso n.º 7006/2017
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
republicada em anexo à Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, alterada pela
Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, 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 seleção
para recrutamento de cargo de direção intermédia de 1.º grau, Diretor do
Departamento de Recursos Humanos, do Instituto da Segurança Social, I. P.
A indicação dos respetivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.
31 de maio de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
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31 de maio de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Fiolhais.
310539091

