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2.º Vogal: Dra. Margarida Maria Lança de Matos, Chefe de Divisão de Recursos Humanos e Assuntos Jurídicos, da Direção-Geral da
Educação.

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA

O novo júri dá continuidade e assume integralmente todas as operações
do procedimento já efetuadas.
A composição do novo júri será publicitada na 2.ª série do Diário
da República, por publicação integral, na Bolsa de Emprego Público
(BEP) e na página eletrónica da Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE).

Publicitação de procedimento concursal para o provimento do
cargo de Coordenador do Gabinete de Instalações, Manutenção
e Equipamentos do Instituto Politécnico da Guarda (GIME),
cargo de direção intermédia de 3.º grau, do Instituto Politécnico
da Guarda (IPG).

3 de maio de 2018. — A Diretora-Geral, em regime de suplência,
Susana Castanheira Lopes.
311325496

1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.º 51/2005 de 30
de agosto, n.º 64-A/2008 de 31 de dezembro, n.º 3-B/2010 de 28 de
abril, n.º 64/2011, de 22 de dezembro de 2009, n.º 68/2013, de 29 de
agosto e n.º 128/2015, de 03 de setembro, torna-se público que por
despacho do Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, datado de
3 de maio de 2018, se vai proceder à abertura, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego Público
(BEP), de procedimento concursal de recrutamento e seleção para
provimento do cargo de Coordenador do Gabinete de Instalações, Manutenção e Equipamentos do Instituto Politécnico da Guarda (GIME),
cargo de direção intermédia de 3.º grau, do Instituto Politécnico da
Guarda (IPG), previsto no art. 12.º do Regulamento Orgânico dos
Serviços Centrais do Instituto Politécnico da Guarda — Regulamento
n.º 165/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 67, de
4 de abril.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do conteúdo funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos
métodos de seleção será publicitada BEP, em www.bep.gov.pt, no
2.º dia útil após a data de publicação do presente aviso no Diário
da República.
3 — O presente aviso e a Oferta de Emprego publicitada na BEP
estarão igualmente disponíveis para consulta no sítio eletrónico do
IPG, em www.ipg.pt.

TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso (extrato) n.º 6646/2018
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 Prestações e Contribuições, 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.
3 de maio de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Fiolhais.
311326938

Aviso (extrato) n.º 6647/2018

7 de maio de 2018. — O Presidente, Prof. Doutor Constantino Mendes Rei.
311328144

SAÚDE
Secretaria-Geral

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ANGRA DO HEROÍSMO

Despacho n.º 4936/2018

Aviso n.º 6648/2018

Nos termos do disposto na redação atual do n.º 2 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, torna-se público que, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de
Emprego Público (BEP) (www.bep.gov.pt), o procedimento concursal para
recrutamento do cargo de Chefe de Divisão de Gestão de Recursos, da
Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, com as competências previstas
na alínea a) do n.º 1 do Despacho n.º 7883/2012, de 29 de maio, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de 8 de junho de 2012.
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 na redação atual dos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro.

Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na sua mais recente redação, torna-se público que, na sequência da deliberação do Conselho de Administração de 9 de março de
2018, encontra-se aberto procedimento concursal para provimento,
em comissão de serviço, do cargo de chefe de divisão municipal de
resíduos e logística (cargo de direção intermédia de 2.º grau), nos
termos e condições melhor definidos em aviso a publicar na Bolsa de
Emprego Público (BEP), em www.bep.gov.pt, até ao 2.º dia útil após
a publicação deste aviso e pelo período de 10 dias úteis, a contar da
sua publicitação na BEP.

9 de maio de 2018. — A Secretária-Geral, Sandra Cavaca.
311338529

II SÉRIE

7 de maio de 2018. — A Presidente do Conselho de Administração,
Raquel Gomes Caetano Ferreira.
311325422
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