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PARTE J1
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Instituto Nacional de Estatística, I. P.
Aviso (extracto) n.º 11231/2011
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, Lei n.º 64-A/2008 de 31
de Dezembro e Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, torna-se público que, por
deliberação do Conselho Directivo do Instituto Nacional de Estatística,
IP (INE, IP), de 13 de Abril 2011 se encontra aberto procedimento concursal de selecção para recrutamento de Chefe de Núcleo de Promoção
e Apoio ao Cliente, do Serviço de Difusão, cargo de direcção intermédia
de 4.º grau, a que se refere a Portaria n.º 662-H/2007, de 31 de Maio,
com a redacção dada pela Portaria n.º 839-B/2009, de 31 de Julho.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri e do método de selecção, serão publicados na
Bolsa de Emprego Público (BEP), durante 10 dias úteis, até ao segundo
dia útil posterior à publicação do presente aviso.
2011.05.10. — A Presidente do Conselho Directivo, Alda de Caetano
Carvalho.
204674968

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Aviso (extracto) n.º 11232/2011
Procedimento concursal para provimento de cargo de Dirigente
Intermédio de 2.º grau, Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT).
1 — Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, com a
redacção dada pelo artigo 29.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro
e do artigo 25.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, faz-se público que,
conforme meu despacho de 12/08/2010, vai ser publicitada, na bolsa de
emprego público, a abertura de procedimento concursal para provimento
do cargo de Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial, da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e
Vale do Tejo, nos termos conjugados da alínea c) do n.º 1 do artigo 1.º da
Portaria n.º 590/2007, de 10 de Maio e dos pontos n.os 1, 2.5 alínea b) e
3.5.2, todos do anexo constante do Despacho n.º 12 166/2007, publicado
no Diário da República 2.ª série, n.º 116, de 19 de Junho, que aprovou
a Estrutura Flexível desta CCDRLVT.
2 — A indicação dos respectivos requisitos formais de provimento,
do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri,
constará da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), que
se efectuará até ao 3.º (terceiro) dia útil após a data da publicação do
presente aviso.
06 de Maio de 2011. — A Presidente, Teresa Almeida.

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 5.º grau, Chefe de Equipa de Outras Prestações, do Centro Distrital
de Évora, 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.
04-05-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Responsável pelo
Pelouro dos Recursos Humanos, António Nogueira de Lemos.
204679277
Aviso (extracto) n.º 11234/2011
Referência: ÉVORA/CE/61/2011
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 5.º grau, Chefe de Equipa de Verificação de Incapacidades, do Centro
Distrital de Évora, 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.
04-05-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Responsável pelo
Pelouro dos Recursos Humanos, António Nogueira de Lemos.
204679382
Aviso (extracto) n.º 11235/2011
Referência: ÉVORA/CE/62/2011
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 5.º grau, Chefe de Equipa de Prestações do Sistema Previdencial, do
Centro Distrital de Évora, 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.
04-05-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Responsável pelo
Pelouro dos Recursos Humanos, António Nogueira de Lemos.
204679309
Aviso (extracto) n.º 11236/2011
Referência: ÉVORA/CE/63/2011

204677957

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE
SOCIAL
Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 11233/2011
Referência: ÉVORA/CE/60/2011
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

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 5.º grau, Chefe de Equipa de Prestações de Solidariedade, do Centro
Distrital de Évora, 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.
04-05-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, Responsável pelo
Pelouro dos Recursos Humanos, António Nogueira de Lemos.
204679341

