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Diário da República, 2.ª série — N.º 134 — 13 de Julho de 2010
A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.

A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.

01-07-2010. — O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
203458355

01-07-2010. — O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
203458428

Aviso n.º 13945/2010

Aviso n.º 13948/2010

Referência DRH/DU/15/2010
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 1.º grau,
Director da Unidade de Apoio Jurídico e Contencioso, do Departamento
de Recursos Humanos, do Instituto de 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.
1 de Julho de 2010. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
203458517

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 1.º grau, Director da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos
Humanos, do Departamento de Recursos Humanos, do Instituto de
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.
1 de Julho de 2010. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
203458809

Aviso n.º 13946/2010

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Referência DRH/DN/18/2010

Reitoria

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 do Núcleo de Desenvolvimento Pessoal e Social, do Departamento de Recursos Humanos, 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.
1 de Julho de 2010. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
203458469
Aviso n.º 13947/2010
Referência DRH/DN/19/2010
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 do Centro de Competências Organizacionais, do Departamento
de Recursos Humanos, do Instituto da Segurança Social, I. P.

Aviso (extracto) n.º 13949/2010
1 — Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, faz-se público que se encontra
aberto, por despacho do Reitor da Universidade Nova de Lisboa de 25 de
Junho de 2010, procedimento concursal com vista ao recrutamento para
cargo de direcção intermédia do 2.º grau, Chefe de Divisão da Divisão
de Recursos Financeiros, previsto no artigo 6.º do Regulamento dos
Serviços da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, publicado pela
Resolução n.º 97/2006 (2.ª série), de 27 de Outubro, com as alterações
introduzidas pelos Despachos n.os 6262/2010 e 8242/2010, publicados
na 2.ª série do Diário da República, respectivamente, n.º 68, de 8 de
Abril de 2010 e n.º 93, de 13 de Maio de 2010.
2 — Os requisitos formais de provimento, perfil exigido, composição
do júri e métodos de selecção serão publicitados na Bolsa de Emprego
Público (BEP), até ao 2.º dia útil a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República.
3 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidade entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
Lisboa, 7 de Julho de 2010. — A Administradora, Fernanda Cabanelas Antão.
203459481

PARTE J2
FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Aviso (extracto) n.º 13950/2010
Alteração do posicionamento remuneratório
por opção gestionária
Torna-se público nos termos e para os efeitos do artigo 48.º n.º 4, da
Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro que o executivo da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz, reunido no dia 1 de Junho de 2010,

deliberou nos termos do artigo e diploma supra citado, como medida
gestionária, tendo por base a avaliação de 2009 e o parecer favorável
do CCA, a alteração de posicionamento remuneratório na sua carreira
para a posição imediatamente a seguir àquela em que actualmente se
encontram os seguintes funcionários:
Marcelino Ricardo Bugalho Valido, posição remuneratória entre 6.ª e
7.ª — nível remuneratório entre 6.º e 7.º
Manuel José Chilrito Saraiva, posição remuneratória 2.ª — nível
remuneratório 2.º

