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Aviso n.º 17561/2018

Torna-se público que por deliberação n.º 64/2018 do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Transportes Coletivos do
Barreiro de 07 de agosto de 2018, foi autorizado o reingresso ao serviço
após licença sem vencimento do assistente operacional Francisco José
Couteiro Lourenço, com efeito a 01 de novembro de 2018, nos termos
do artigo 281 n.º 5 Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
12 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, Frederico Costa Rosa.
311810872

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DOS MUNICÍPIOS DE OEIRAS E AMADORA

na Secção de Recursos Humanos e disponível para consulta na página
eletrónica destes Serviços Municipalizados, em www.smas-vfxira.pt, a
Lista Unitária de Ordenação Final, do procedimento concursal comum
para constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado de dois postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente
Técnico, Área Administrativa, aberto pelo aviso n.º 13282/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 213 — 6 de novembro de
2017, a qual foi homologada por despacho do Presidente do Conselho
de Administração destes Serviços Municipalizados, datado de 11 de
novembro de 2018.
12 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, José António da Silva de Oliveira.
311815968

Aviso n.º 17562/2018

ASSOCIAÇÃO DE INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO (AIRC)

Consolidação definitiva de mobilidade interna na categoria

Despacho (extrato) n.º 11392/2018

Em cumprimento do disposto no n.º 1, alínea a) do artigo 4.º, da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por Deliberação n.º 268
do Conselho de Administração destes Serviços Intermunicipalizados, e
após anuência do organismo de origem, foi autorizada a consolidação
definitiva da mobilidade interna na categoria, da Assistente Técnica,
Maria Gabriela Lopes Salvador, no mapa de pessoal destes Serviços
Intermunicipalizados, nos termos do disposto no artigo 99.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho.

Consolidação definitiva de mobilidade interna na categoria

Aviso n.º 17563/2018

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4 do
preâmbulo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e verificados os requisitos
previstos no n.º 3 do artigo 99.º do anexo à referida Lei, torna-se público
que, por despacho proferido pelo Presidente do Conselho Diretivo no
dia 02 de fevereiro de 2017 foi autorizada, com efeitos ao dia 01 de
março de 2017, a consolidação definitiva da mobilidade interna na carreira/categoria de Técnico Superior, de David Miguel Sousa Fernandes
Correia Pinto, na AIRC — Associação Informática da Região Centro.
O trabalhador possui vínculo de emprego público na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
Torna-se ainda público que o trabalhador acima identificado passou
a ocupar um posto de trabalho por tempo indeterminado no Mapa de
Pessoal da AIRC.
Publique-se nos termos legais.

Para cumprimento do disposto no n.º 6, do artigo 36.º, da Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, que alterou e republicou a Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, torna-se público que se encontra afixada,

12 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo da
AIRC, Raúl José Rei Soares de Almeida.
311818179

30 de outubro de 2018. — O Diretor Delegado, Nuno Campilho.
311807795

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

PARTE J1
TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P.
Aviso (extrato) n.º 17564/2018
Abertura do procedimento concursal com vista ao provimento
de cargo de direção intermédia
de 2.º grau de Diretor da Direção de Qualidade e Comunicação
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, alterada pelas
Leis n.os 51/2005, de 30/08, 64-A/2008, de 31/12, 3-B/2010, de 28/04,
64/2011, de 22/12, 68/2013, de 29/08 e 128/2015, de 03/09 faz-se público que, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para recrutamento de titular de cargo de intermédia de 2.º grau, de Diretor da Direção de Qualidade e Comunicação,
integrada no Departamento de Gestão e Administração, do Instituto de
Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do
conteúdo funcional, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da
composição do júri, constará da publicitação na Bolsa de Emprego

Público (BEP), até ao 2.º dia útil a contar da data do presente aviso na
2.ª série do Diário da República.
9 de novembro de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Teresa Fernandes.
311816348
Aviso (extrato) n.º 17565/2018
Abertura do procedimento concursal com vista ao provimento
de cargo de direção intermédia de 2.º grau
de Diretor da Direção de Administração e Infraestruturas
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, alterada pelas
Leis n.os 51/2005, de 30/08, 64-A/2008, de 31/12, 3-B/2010, de 28/04,
64/2011, de 22/12, 68/2013, de 29/08 e 128/2015, de 03/09 faz-se público que, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para recrutamento de titular de cargo de intermédia
de 2.º grau, de Diretor da Direção de Administração e Infraestruturas,
integrada no Departamento de Gestão e Administração, do Instituto de
Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do
conteúdo funcional, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da
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composição do júri, constará da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), até ao 2.º dia útil a contar da data do presente aviso na
2.ª série do Diário da República.
9 de novembro de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Teresa Fernandes.
311816331
Aviso (extrato) n.º 17566/2018
Abertura do procedimento concursal com vista ao provimento
de cargo de direção intermédia de 2.º grau
de Diretor da Direção Jurídica e de Contencioso
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, alterada pelas
Leis n.os 51/2005, de 30/08, 64-A/2008, de 31/12, 3-B/2010, de 28/04,
64/2011, de 22/12, 68/2013, de 29/08 e 128/2015, de 03/09 faz-se público que, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para recrutamento de titular de cargo de intermédia
de 2.º grau, de Diretor da Direção Jurídica e de Contencioso, integrada
no Departamento de Gestão e Administração, do Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, I. P..
A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do
conteúdo funcional, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da
composição do júri, constará da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), até ao 2.º dia útil a contar da data do presente aviso na
2.ª série do Diário da República.
9 de novembro de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Teresa Fernandes.
311816323
Aviso (extrato) n.º 17567/2018
Abertura do procedimento concursal com vista ao provimento
de cargo de direção intermédia de 2.º grau
de Diretor da Direção de Recursos Humanos
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, alterada pelas
Leis n.os 51/2005, de 30/08, 64-A/2008, de 31/12, 3-B/2010, de 28/04,
64/2011, de 22/12, 68/2013, de 29/08 e 128/2015, de 03/09 faz-se público que, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para recrutamento de titular de cargo de intermédia
de 2.º grau, de Diretor da Direção de Recursos Humanos, integrada
no Departamento de Gestão e Administração, do Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, I. P.
A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do
conteúdo funcional, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da
composição do júri, constará da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), até ao 2.º dia útil a contar da data do presente aviso na
2.ª série do Diário da República.
9 de novembro de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Teresa Fernandes.
311816315
Aviso (extrato) n.º 17568/2018
Abertura do procedimento concursal com vista ao provimento
de cargo de direção intermédia de 2.º grau
de Diretor da Direção de Recuperação Executiva
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, alterada pelas
Leis n.os 51/2005, de 30/08, 64-A/2008, de 31/12, 3-B/2010, de 28/04,
64/2011, de 22/12, 68/2013, de 29/08 e 128/2015, de 03/09 faz-se público que, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para recrutamento de titular de cargo de direção
intermédia de 2.º grau, de Diretor da Direção de Recuperação Executiva,
integrada no Departamento de Gestão da Dívida, do Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, I. P.
A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do
conteúdo funcional, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da
composição do júri, constará da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), até ao 2.º dia útil a contar da data do presente aviso na
2.ª série do Diário da República.
9 de novembro de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Teresa Fernandes.
311816291

Aviso (extrato) n.º 17569/2018
Abertura do procedimento concursal com vista ao provimento
de cargo de direção intermédia de 2.º grau
de Diretor da Direção de Gestão de Gestão de Fundos
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, alterada pelas
Leis n.os 51/2005, de 30/08, 64-A/2008, de 31/12, 3-B/2010, de 28/04,
64/2011, de 22/12, 68/2013, de 29/08 e 128/2015, de 03/09 faz-se público que, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para recrutamento de titular de cargo de intermédia
de 2.º grau, de Diretor da Direção de Gestão de Fundos, integrada no
Departamento de Gestão Financeira, do Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P.
A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do
conteúdo funcional, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da
composição do júri, constará da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), até ao 2.º dia útil a contar da data do presente aviso na
2.ª série do Diário da República.
9 de novembro de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Teresa Fernandes.
311816267
Aviso (extrato) n.º 17570/2018
Abertura do procedimento concursal com vista ao provimento
de cargo de direção intermédia de 2.º grau
de Diretor da Direção de Acordos e Controlo Interno
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, alterada pelas
Leis n.os 51/2005, de 30/08, 64-A/2008, de 31/12, 3-B/2010, de 28/04,
64/2011, de 22/12, 68/2013, de 29/08 e 128/2015, de 03/09 faz-se público que, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para recrutamento de titular de cargo de direção
intermédia de 2.º grau, de Diretor da Direção de Acordos e Controlo
Interno, integrada no Departamento de Gestão Financeira, do Instituto
de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P..
A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do
conteúdo funcional, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da
composição do júri, constará da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), até ao 2.º dia útil a contar da data do presente aviso na
2.ª série do Diário da República.
9 de novembro de 2018. — Pelo Conselho Diretivo, a Presidente,
Teresa Fernandes.
311816242

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Aviso n.º 17571/2018
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
11/09/2018 da Reitora da Universidade de Évora, se encontra aberto
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente
aviso no Diário da República e na Bolsa de Emprego Público, o procedimento concursal com vista ao preenchimento do cargo de direção
intermédia de 1.º grau, para o cargo de Diretor dos Serviços Técnicos
da Universidade de Évora, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro (EPD).
1 — Área de atuação: conforme previsto no artigo 1.º do Regulamento dos Serviços Técnicos publicado pelo Despacho n.º 4303/2016
(2.ª série), de 28 de março, os Serviços Técnicos desenvolvem a sua ação
nos domínios: da programação, construção e fiscalização de obras; da
manutenção, conservação e reparação de instalações e equipamentos; da
elaboração de projetos de arquitetura; da gestão das oficinas de reprografia e encadernação e oficina de serralharia; da segurança e higienização
dos espaços; da gestão dos espaços comuns; do controlo de acessos aos
edifícios; do apoio logístico a eventos e atividades letivas.
2 — Requisitos legais: os previstos no n.º 1 do artigo 20.º e no artigo 12.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
3 — Perfil pretendido:
a) Licenciatura em Engenharia Civil;
b) Visão estratégica, autonomia e capacidade de decisão, em alinhamento com a estratégia da instituição;
c) Capacidade de liderança, de dinamização e motivação de equipas;

