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FINANÇAS

das candidaturas serão publicitados na BEP, no prazo de 2 dias úteis a
contar da publicação do presente aviso.

Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública

15 de março de 2019. — A Inspetora-Geral da Administração Interna,
Margarida Blasco.
312162014

Aviso (extrato) n.º 5857/2019
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e pela Lei
n.º 128/2015, de 3 de setembro, torna-se público que a CReSAP, entidade
responsável pelo procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de
dez dias úteis a contar da publicitação na sua plataforma eletrónica, do
procedimento concursal n.º 932_CReSAP_72_12/18 de recrutamento e
seleção para o cargo de Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Agência
Portuguesa do Ambiente, I. P.
A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido,
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.
20-03-2019. — A Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.
312163676

ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Inspeção-Geral da Administração Interna
Aviso (extrato) n.º 5858/2019
Procedimento concursal para provimento do cargo de direção
intermédia de 1.º grau — Diretor de Serviços do mapa
de pessoal da Inspeção-Geral da Administração Interna
Nos termos previstos nos artigos 21.º e 22.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, com a última redação dada pela Lei n.º 128/2015, de 3 de
setembro, faz-se público que, por meu despacho de 7 de novembro de
2018 se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia de
publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de
Diretor de Serviços da Inspeção-Geral da Administração Interna, cargo
de direção intermédia de 1.º grau.
A área de atuação e o conteúdo funcional do cargo a prover são os
definidos no artigo 8.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri e dos métodos de seleção para a apresentação

II SÉRIE

SAÚDE
Direção-Geral da Saúde
Aviso n.º 5859/2019
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.ºdo Estatuto do Pessoal Dirigente da
Administração do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
de acordo com as alterações sofridas, e do Despacho n.º 4494/2018,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 88 de 8 de maio, de
2018, torna-se público que, por meu despacho de 19 de março de 2019,
se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação integral na Bolsa de Emprego Público (BEP), o procedimento
concursal de seleção para o cargo de Diretor do Departamento da Qualidade na Saúde da Direção-Geral da Saúde, previsto no artigo 2.º da
Portaria n.º 159/2012, de 22 de maio.
19 de março de 2019. — O Subdiretor-Geral da Saúde, Diogo Nuno
Fonseca da Cruz.
312161804

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
Aviso n.º 5860/2019
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
aplicada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto,
torna-se público que por meu despacho de 18-03-2019, autorizei a
abertura de procedimentos concursais para nomeação em regime de
comissão de serviço, dos seguintes cargos dirigentes:
Diretor do Departamento de Intervenção Social;
Chefe da Divisão de Águas e Saneamento; e
Chefe da Divisão de Cultura.
A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do
perfil exigido, dos métodos de seleção, da composição do júri e outras
informações de interesse para a apresentação de candidatura ao referido
procedimento constará da publicitação na Bolsa de Emprego Público
(www.bep.gov.pt).
20 de março de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Hernâni Dinis Venâncio Dias.
312160524
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