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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.

aviso, com indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil
exigido, da composição do júri e dos métodos de selecção.

10 de Maio de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Augusto Antunes Gaspar.
204669127

9 de Maio de 2011. — O Director Geral do Ensino Superior, António
Ângelo Morão Dias.
204662322

Aviso n.º 11120/2011

Aviso n.º 11122/2011

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e
alterada pelas Leis n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-B/2010, de
28 de Abril, 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 de Director
de Gabinete de Apoio à Gestão, do Instituto de Gestão Financeira 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 da BEP, no endereço www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil a
contar da data do presente aviso.

1— Nos termos do n.º2 do artigo 21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto e pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz-se público que,
por meu despacho de 5 de Abril de 2010, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar do 1º dia de publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), procedimento concursal com vista ao provimento no
cargo de direcção intermédia de 1º grau — Director dos Serviços de
Apoio ao Estudante, da Direcção-Geral do Ensino Superior;
2— O procedimento concursal será publicitado na Bolsa de Emprego
Público (BEP) até ao 3º dia útil após a data de publicação do presente
aviso, com indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil
exigido, da composição do júri e dos métodos de selecção.

10 de Maio de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Augusto Antunes Gaspar.
204669038

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Direcção-Geral do Ensino Superior
Aviso n.º 11121/2011
1— Nos termos do n.º2 do artigo 21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto e pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz-se público
que, por meu despacho de 7 de Janeiro de 2011, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar do 1º dia de publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal com vista ao provimento
no cargo de direcção intermédia de 1º grau — Director dos Serviços do
Acesso ao Ensino Superior, da Direcção-Geral do Ensino Superior;
2— O procedimento concursal será publicitado na Bolsa de Emprego
Público (BEP) até ao 3º dia útil após a data de publicação do presente
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9 de Maio de 2011. — O Director-Geral do Ensino Superior, António
Ângelo Morão Dias.
204662436

MUNICÍPIO DA LOUSÃ
Aviso n.º 11123/2011
Para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto,
aplicável à Administração local por força do n.º 1 do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 104/2006, de 07 de Junho, torna-se público que, por deliberação da
Câmara Municipal de 21 de Março de 2011, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias a contar da data de publicação na Bolsa de Emprego
Público, procedimento concursal de selecção com vista ao provimento do
cargo de direcção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão de Obras
Municipais, Saneamento Básico e Ambiente desta Câmara Municipal.
O aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público até ao 3.º dia
útil após a presente publicação.
10 de Maio de 2011. — O Presidente da Câmara Municipal da Lousã,
Dr. Fernando dos Santos Carvalho.
304667831
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