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Diário da República, 2.ª série — N.º 147 — 1 de agosto de 2017
Aviso (extrato) n.º 8612/2017

Procedimento concursal de seleção para provimento do cargo
de direção intermédia de 2.º grau — Chefe da Divisão
de Sistemas de Informação e Recursos — Referência CD-DSIR 04/2017
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º e do artigo 21.º, ambos da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro, na versão atual, faz-se público que, por despacho do
Diretor-Geral, de 20 de fevereiro de 2017, no âmbito das suas competências, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia
da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento
concursal de seleção para provimento do cargo de direção intermédia de
2.º grau, de Chefe de Divisão da Divisão de Sistemas de Informação e
Recursos do Gabinete de Planeamento Estratégia, Avaliação e Relações
Internacionais, em harmonia com o disposto no Despacho n.º 8792/2015,
de 10 de agosto.
2 — Para além das funções inerentes ao cargo, constantes da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro na sua versão atual, compete ao Chefe de Divisão da
Divisão de Sistemas de Informação e Recursos as funções previstas na
alínea d) do ponto 5 do Despacho n.º 8792/2015, de 10 de agosto.
3 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados
na Bolsa de Emprego Público, no endereço www.bep.gov.pt, na página
eletrónica do GPEARI (www.gpeari.min-financas.pt) e num jornal de
expansão nacional. Todas as candidaturas deverão ser formalizadas,
no prazo máximo de dez dias úteis a contar da data de publicitação na
Bolsa de Emprego Público.
5 de julho de 2017. — O Diretor-Geral do Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais, Álvaro Matias.
310620228

CULTURA
Direção-Geral do Património Cultural
Aviso n.º 8613/2017
Publicitação do procedimento concursal para o provimento
do cargo de direção intermédia de 1.º grau
do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, torna-se público que por despacho da Diretora-Geral do Património Cultural, datado de 29 de junho de 2017, a Direção-Geral do
Património Cultural vai proceder à publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), pelo prazo de dez dias úteis, do procedimento concursal
de recrutamento e seleção para o provimento do cargo de Diretor de

II SÉRIE

Serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau, do Departamento
de Planeamento, Gestão e Controlo, com as atribuições constantes no
artigo 5.º da Portaria n.º 223/2012, de 24 de julho, conforme previsto no
mapa de pessoal da Direção-Geral do Património Cultural.
2 — Podem candidatar-se indivíduos licenciados, vinculados à Administração Pública por tempo indeterminado, que reúnam seis anos de
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para
cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura.
3 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do conteúdo
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de
seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt, no 3.º dia útil após
a data de publicação do presente aviso no Diário da República.
4 — O presente aviso e a Oferta de Emprego publicitada na BEP
estarão igualmente disponíveis para consulta no sítio eletrónico da
DGPC, em www.patrimoniocultural.pt.
6 de julho de 2017. — O Diretor do Departamento de Planeamento,
Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
310625089

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR,
AMBIENTE E MAR
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P.
Aviso n.º 8614/2017
Procedimento concursal para provimento do cargo de Direção
Intermédia de 1.º grau — Diretor do Departamento do Mar e
Recursos Marinhos (DMRM) do Instituto Português do Mar e
da Atmosfera, I. P. (IPMA).
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, na sua atual redação, faz-se público que, por meu
despacho, de 30 de dezembro de 2016, se vai proceder à abertura do
procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia
de 1.º grau para o Departamento do Mar e Recursos Marinhos, com as
competências constantes no artigo 4.º dos estatutos do IPMA anexos à
Portaria n.º 304/2012, de 4 de outubro, e no artigo 4.º do Regulamento
Interno do IPMA, aprovado pelo Despacho n.º 15511/2012, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 235, em 5 de dezembro.
2 — Os requisitos formais de provimento, o perfil exigido, a composição do júri, os métodos de seleção e outras informações de interesse
para a apresentação da candidatura serão publicitados, por um período
de 10 dias úteis, na Bolsa de Emprego Público (BEP), conforme disposto
no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, no prazo de
5 dias úteis a contar da publicação do presente aviso.
6 de junho de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge
Miguel Alberto de Miranda.
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