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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.

17 de Março de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável
pelo pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204525798

22-03-2011. — O Vogal do Conselho Directivo responsável pelo
pelouro dos Recursos Humanos, António Nogueira de Lemos.
204525692

Aviso n.º 8528/2011

Aviso n.º 8532/2011

Referência BRAGA/DU/42/2011

Referência Évora/DU/45/2011

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 e Qualificação e
Contribuições, do Centro Distrital de Braga, 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.

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 Évora, 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.

17 de Março de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável
pelo pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204525781

22 de Março de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável
pelo Pelouro dos Recursos Humanos, António Nogueira de Lemos.
204525757

Aviso n.º 8529/2011

Aviso n.º 8533/2011

Referência BRAGA/DU/41/2011

Referência Évora/DU/44/2011

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 Braga, 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.

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 Évora, 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.

17 de Março de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável
pelo pelouro dos recursos humanos, António Nogueira de Lemos.
204525773

22 de Março de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável
pelo Pelouro dos Recursos Humanos, António Nogueira de Lemos.
204525749

Aviso n.º 8530/2011

Aviso n.º 8534/2011

Referência Évora/DU/43/2011

Referência Portalegre/DU/46/2011

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 Desenvolvimento Social, do Centro
Distrital de Évora, 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.

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 Desenvolvimento Social, do Centro
Distrital de Portalegre, 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.

22 de Março de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável
pelo Pelouro dos Recursos Humanos, António Nogueira de Lemos.
204525765

22 de Março de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável
pelo Pelouro dos Recursos Humanos, António Nogueira de Lemos.
204525732

Aviso n.º 8531/2011

Aviso n.º 8535/2011

Referência Portalegre/DU/47/2011

Referência Portalegre/DU/48/2011

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 Portalegre, do Instituto de
Segurança Social, I. P..

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 Portalegre, do Instituto de Segurança
Social, I. P.
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A indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da
publicitação na BEP.
22 de Março de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, responsável
pelo Pelouro dos Recursos Humanos, António Nogueira de Lemos.
204525716

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.
Aviso n.º 8536/2011
Procedimento concursal para provimento do cargo de direcção intermédia de 1.º grau, director do Departamento de Tratamento
e Reinserção dos Serviços Centrais do Instituto da Droga e da
Toxicodependência, I. P. (IDT, I. P.)

direcção intermédia do 1.º grau, Direcção de Serviços de Gestão de
Recursos, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, de 29
de Novembro, e publicitado na Bolsa de Emprego Público, na oferta de
emprego com o código OE201011/0763 determina-se:
1 — A vogal licenciada Carla Susana Fernandes Velez, Subdirectora-Geral do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações
Internacionais, é substituída pelo licenciado José Pedro Ribeiro Gomes da Silva, Presidente do Instituto do Cinema e do Audiovisual.
2 — Ficam salvaguardadas as candidaturas submetidas dentro do
prazo legal.
4 de Março de 2011. — O Inspector-Geral, Luís Silveira Botelho.
204531531

MUNICÍPIO DE CAMINHA
Aviso n.º 8538/2011
Recrutamento para o Cargo de Direcção Intermédia
de 2.º Grau — Chefe de Divisão
de Gestão Urbanística e Planeamento

1 — Nos termos do disposto no 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, 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 deliberação do Conselho Directivo de 17 de Março de 2011,
vai ser publicitada, na bolsa de emprego público, a abertura de procedimento concursal para provimento do cargo de direcção Intermédia
de 1.º grau, Director do Departamento de Tratamento e Reinserção dos
Serviços Centrais do Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.,
nos termos da Portaria n.º 648/2007, de 30 de Maio, alterada pela Portaria
n.º 925/2010, de 20 de Setembro.
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.

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 20.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicada à Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com a redacção dada pelo DecretoLei n.º 104/2006, de 07 de Junho, faz-se público que, no seguimento
do meu despacho, se encontra aberto procedimento de concurso para
provimento de um cargo de direcção intermédio de 2.º grau — Chefe
de Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do Júri e dos métodos de selecção vai ser publicitada na
bolsa de emprego público — www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil após a
data da publicitação no Diário da República do referido procedimento
concursal, data a partir do qual decorrerá o período de 10 dias úteis para
apresentar candidatura.

24 de Março de 2011. — O Conselho Directivo: João Castel-Branco
Goulão, presidente — Manuel Ribeiro Cardoso, vogal.
204530154

18 de Março de 2011. — O Vice-Presidente da Câmara, Flamiano
Gonçalves Martins.
304497667

Delegação Regional do Norte

MUNICÍPIO DE MAFRA

Aviso n.º 8537/2011

Aviso (extracto) n.º 8539/2011

Procedimento Concursal para provimento do cargo de Direcção Intermédia de 1.º Grau, Subdelegado Regional da Delegação Regional do Norte do Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.
(IDT, I. P.).

Procedimentos concursais para provimento de cargos
de direcção intermédia de 1.º e 2.º grau

1 — Nos termos do disposto no 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, 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 deliberação do Conselho Directivo de 17 de Março de 2011, vai
ser publicitada, na bolsa de emprego público, a abertura de procedimento
concursal para provimento do cargo de direcção Intermédia de 1.º grau,
Subdelegado Regional da Delegação Regional do Norte, do Instituto da
Droga e da Toxicodependência, I. P., nos termos da Portaria n.º 648/2007,
de 30 de Maio, alterada pela Portaria n.º 925/2010, de 20 de Setembro.
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.
24 de Março de 2011. — O Conselho Directivo: João Castel-Branco
Goulão, Presidente — Manuel Ribeiro Cardoso, Vogal.
204527522

MINISTÉRIO DA CULTURA
Inspecção-Geral das Actividades Culturais
Despacho n.º 6057/2011
Considerando o impedimento de um dos vogais do júri do procedimento concursal de selecção para provimento do titular de cargo de

Nos termos do disposto nos 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 pelas Leis n.º 64-A/2008, de
31 de Dezembro e n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, e artigo 9.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, faz-se público que, por despachos, de
18 de Janeiro, 1 e 21 de Fevereiro de 2011, se encontram abertos, a
partir da data de publicação do presente aviso na 2.ª série do Diário da
República pelo prazo de 10 dias úteis, procedimentos concursais para
provimento, em regime de comissão de serviço, dos seguintes cargos
de dirigentes:
Departamento da Presidência, Administração Geral e Financeiro
(cargo de direcção intermédia de 1.º grau);
Departamento Sociocultural (cargo de direcção intermédia de 1.º grau);
Departamento de Recursos Humanos e Segurança (cargo de direcção
intermédia de 1.º grau);
Departamento Jurídico (cargo de direcção intermédia de 1.º grau);
Departamento de Obras e Urbanismo (cargo de direcção intermédia
de 1.º grau);
Divisão de Comunicação, Informática e Modernização Administrativa
(cargo de direcção intermédia de 2.º grau);
Divisão Administrativa (cargo de direcção intermédia de 2.º grau);
Divisão de Gestão Financeira e Contratação Publica (cargo de direcção
intermédia de 2.º grau);
Divisão de Educação e Acção Social (cargo de direcção intermédia
de 2.º grau);
Divisão de Desporto e Juventude (cargo de direcção intermédia de
2.º grau);
Divisão de Cultura e Bibliotecas (cargo de direcção intermédia de
2.º grau);

