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15 de Janeiro, bem como dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto
e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz -se público que, por deliberação do Conselho Directivo do
Instituto de Informática, I. P. (II, I. P.), de 30 de Março de 2011, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicitação
do presente aviso, na bolsa de emprego público (BEP), procedimento
concursal para recrutamento de cargo de Director do Departamento de
Administração Geral do II, I. P., cargo de direcção intermédia de 1.º
grau, conforme previsto nos artigos 3.º, n.º 3 e 3.º-B, n.º 1 e n.º 2, dos
Estatutos publicados em Anexo à Portaria n.º 635/2007, de 30 de Maio,
alterada pela Portaria n.º 1329-A/2010, de 30 de Dezembro.
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.
3 de Junho de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Carlos Augusto Clamote.
204760876
Aviso n.º 12612/2011
Abertura de procedimento concursal de selecção para provimento
do cargo de director
do Departamento de Soluções Aplicacionais Transversais
Nos termos do disposto nos artigos 5.º, n.º 2, do Decreto-Lei
n.º 211/2007, de 29 de Maio, 21.º n.º 1 alínea g) da Lei n.º 3/2004,
de 15 de Janeiro, bem como dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de
31 de Dezembro, faz -se público que, por deliberação do Conselho
Directivo do Instituto de Informática, I. P. (II, IP), de 30 de Março de
2011, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
de publicitação do presente aviso, na bolsa de emprego público (BEP),
procedimento concursal para recrutamento de cargo de Director do
Departamento de Soluções Aplicacionais Transversais do II, IP, cargo
de direcção intermédia de 1.º grau, conforme previsto nos artigos 3.º,
n.º 3 e 3.º-B, n.º 1 e n.º 2, dos Estatutos publicados em Anexo à Portaria
n.º 635/2007, de 30 de Maio, alterada pela Portaria n.º 1329-A/2010,
de 30 de Dezembro.
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.
3 de Junho de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Carlos Augusto Clamote.
204760998
Aviso n.º 12613/2011
Referência PC_04012011 DSAT ASR
Abertura de procedimento concursal de selecção
para provimento do cargo
de Coordenador da Área de Suporte ao Relacionamento
Nos termos do disposto nos artigos 5.º n.º 2 do Decreto-Lei
n.º 211/2007, de 29 de Maio, 21.º n.º 1 alínea g) da Lei n.º 3/2004, de 15
de Janeiro, bem como dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro,
faz -se público que, por deliberação do Conselho Directivo do Instituto
de Informática, I. P. (II, IP), de 30 de Março de 2011, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicitação do presente
aviso, na bolsa de emprego público (BEP), procedimento concursal para
recrutamento de cargo de cargo de Coordenador da Área de Suporte
ao Relacionamento do II, IP, cargo de direcção intermédia de 2.º grau,
conforme previsto nos artigos 3.º, n.º 3 e 3.º-B, n.º 1 e n.º 2, dos Estatutos
publicados em Anexo à Portaria n.º 635/2007, de 30 de Maio, alterada
pela Portaria n.º 1329-A/2010, de 30 de Dezembro.
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.
3 de Junho de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Carlos Augusto Clamote.
204761167

Aviso n.º 12614/2011
Referência PC_ 03002011DOSAC
Abertura de procedimento concursal de selecção para provimento
do cargo de Director do Departamento
de Operações de Sistemas e Apoio a Clientes
Nos termos do disposto nos artigos 5.º n.º 2 do Decreto-Lei
n.º 211/2007, de 29 de Maio, 21.º n.º 1 alínea g) da Lei n.º 3/2004,
de 15 de Janeiro, bem como dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto, e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de
31 de Dezembro, faz-se público que, por deliberação do Conselho
Directivo do Instituto de Informática, I. P. (II, IP), de 30 de Março de
2011, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
de publicitação do presente aviso, na bolsa de emprego público (BEP),
procedimento
Director do Departamento de Operações de Sistemas e Apoio a
Clientes cargo de direcção intermédia de 1.º grau, conforme previsto
nos artigos 3.º, n.º 3 e 3.º-B, n.º 1 e n.º 2, dos Estatutos publicados em
Anexo à Portaria n.º 635/2007, de 30 de Maio, alterada pela Portaria
n.º 1329-A/2010, de 30 de Dezembro.
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.
3 de Junho de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Carlos Augusto Clamote.
204760924
Aviso n.º 12615/2011
Abertura de procedimento concursal de selecção para provimento
do cargo de coordenador da área de recursos humanos
Nos termos do disposto nos artigos 5.º, n.º 2, do Decreto-Lei
n.º 211/2007, de 29 de Maio, 21.º n.º 1 alínea g) da Lei n.º 3/2004, de 15
de Janeiro, bem como dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro,
faz -se público que, por deliberação do Conselho Directivo do Instituto
de Informática, I. P. (II, IP), de 30 de Março de 2011, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicitação do presente
aviso, na bolsa de emprego público (BEP), procedimento concursal para
recrutamento de cargo de Coordenador da Área de Recursos Humanos
do II, IP, cargo de direcção intermédia de 2.º grau, conforme previsto
nos artigos 3.º, n.º 3 e 3.º-B, n.º 1 e n.º 2, dos Estatutos publicados em
Anexo à Portaria n.º 635/2007, de 30 de Maio, alterada pela Portaria
n.º 1329-A/2010, de 30 de Dezembro.
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.
3 de Junho de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Carlos Augusto Clamote.
204761207
Aviso n.º 12616/2011
Abertura de procedimento concursal de selecção para provimento
do cargo de coordenador da área de aquisições e contratos
Nos termos do disposto nos artigos 5.º, n.º 2, do Decreto-Lei
n.º 211/2007, de 29 de Maio, 21.º n.º 1 alínea g) da Lei n.º 3/2004,
de 15 de Janeiro, bem como dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de
31 de Dezembro, faz -se público que, por deliberação do Conselho
Directivo do Instituto de Informática, I. P. (II, IP), de 30 de Março de
2011, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
de publicitação do presente aviso, na bolsa de emprego público (BEP),
procedimento concursal para recrutamento de cargo de Coordenador da
Área de Aquisições e Contratos do II, IP, cargo de direcção intermédia de
2.º grau, conforme previsto nos artigos 3.º, n.º 3 e 3.º-B, n.º 1 e n.º 2, dos
Estatutos publicados em Anexo à Portaria n.º 635/2007, de 30 de Maio,
alterada pela Portaria n.º 1329-A/2010, de 30 de Dezembro.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
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publicitação da BEP, no endereço www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil a
contar da data do presente aviso.
3 de Junho de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Carlos Augusto Clamote.
204761223
Aviso n.º 12617/2011
Abertura de procedimento concursal de selecção para provimento
do cargo de coordenador da área
de desenvolvimento de sistemas e base de dados
Nos termos do disposto nos artigos 5.º, n.º 2, do Decreto-Lei
n.º 211/2007, de 29 de Maio, 21.º n.º 1 alínea g) da Lei n.º 3/2004,
de 15 de Janeiro, bem como dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de
31 de Dezembro, faz -se público que, por deliberação do Conselho
Directivo do Instituto de Informática, I. P. (II, IP), de 30 de Março de
2011, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
de publicitação do presente aviso, na bolsa de emprego público (BEP),
procedimento concursal para recrutamento de cargo Coordenador da
Área de Desenvolvimento de Sistemas e Base de Dados do II, IP, cargo
de direcção intermédia de 2.º grau, conforme previsto nos artigos 3.º,
n.º 3 e 3.º-B, n.º 1 e n.º 2, dos Estatutos publicados em Anexo à Portaria
n.º 635/2007, de 30 de Maio, alterada pela Portaria n.º 1329-A/2010,
de 30 de Dezembro.
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.
3 de Junho de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Carlos Augusto Clamote.
204761159

Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 12618/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, 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 2.º grau, Director da Unidade de Prestações e Atendimento, do Centro
Distrital de Faro, do Instituto 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 na BEP.
24 de Maio de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, José Silva e
Sá, em substituição do Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
204765533
Aviso n.º 12619/2011
Referência Faro/DU/91/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, 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 2.º grau, Director da Unidade de Identificação, Qualificação e
Contribuições, do Centro Distrital de Faro, do Instituto 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 na BEP.
24-05-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, José Silva e Sá,
em substituição do Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
204765339

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 2.º grau, Director da Unidade de Desenvolvimento Social, do Centro Distrital de Santarém, do Instituto 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 na BEP.
27 de Maio de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, José Silva e
Sá, em substituição do Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
204764804
Aviso n.º 12621/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, 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 2.º grau, Director da Unidade de Prestações
e Atendimento, do Centro Distrital de Santarém, do Instituto 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 na BEP.
27 de Maio de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, José Silva e
Sá, em substituição do Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
204765169
Aviso n.º 12622/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, 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 2.º grau, Director da Unidade de Identificação, Qualificação e Contribuições, do Centro Distrital de Santarém, do Instituto 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 na BEP.
27 de Maio de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, José Silva e
Sá, em substituição do Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
204765128

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.
Aviso n.º 12623/2011

Aviso n.º 12620/2011

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, 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 para provimento, em regime de comissão
de serviço, de cargo de direcção intermédia de 1.º grau, Director do
Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira, serviço desconcentrado do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge,
IP, sito no Porto.
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz-se público que, se

01 de Junho de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo,
Prof. Doutor José Pereira Miguel.
204761807

