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Diário da República, 2.ª série — N.º 119 — 24 de junho de 2013
Aviso n.º 8077/2013

Procedimento concursal para provimento de cargo
de direção intermédia de 2.º grau,
da Direção-Geral da Administração da Justiça
Nos termos do 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, faz-se
público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do
1.º dia de publicitação na bolsa de emprego público (BEP), procedimento
concursal com vista ao provimento de cargo de direção intermédia de
2.º grau, correspondente à Divisão de Gestão Financeira, constante do
ponto 3.1. do Despacho n.º 860/2013, de 10 de dezembro, publicado no
Diário da República, n.º 11, 2.ª série, de 16 de janeiro.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados
na BEP, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do presente
aviso.
12 de junho de 2013. — O Diretor-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
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Instituto Nacional de Medicina Legal
e Ciências Forenses, I. P.
Aviso n.º 8078/2013
Procedimento concursal para provimento do cargo de diretor
do Serviço de Química e Toxicologia Forenses do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. (INMLCF, I. P.)
1 — Nos termos do disposto no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de
30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril
e 64/2011, de 22 de dezembro, faz-se público que, por deliberação do
Conselho Diretivo de 31 de maio de 2013, no uso de competência própria,
foi autorizada a abertura do procedimento concursal para provimento
do cargo de diretor do Serviço de Química e Toxicologia Forenses do
INMLCF, I. P., cargo de direção intermédia de 1.º grau, previsto no
artigo 1.º, n.º 1, alínea d), da Portaria n.º 19/2013, de 21 de janeiro, e
considerando o preceituado no artigo 14.º, n.º 2 e suas alíneas c), d) e
e), do Decreto-Lei n.º 166/2012, de 31 de julho, e no artigo 2.º, n.º 1,
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da referida Portaria n.º 19/2013, que vai ser publicitado na bolsa de
emprego público (BEP) durante 10 dias.
2 — A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do
perfil exigido, dos métodos de seleção e da composição do júri constará
da publicitação na BEP, que se efetuará até ao 4.º dia útil após a data da
publicação do presente aviso.
11 de junho de 2013. — O Diretor do Departamento de Administração
Geral, Carlos Dias.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências
Aviso n.º 8079/2013
Procedimento concursal para provimento do cargo de direção Intermédia de 1.º grau de diretor de serviços de Planeamento e
Intervenção do Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências (SICAD).
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
redação 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, com as alterações
da Lei n.º 66/2011, de 22 de dezembro, faz-se público que, conforme
despacho do Diretor-Geral de 04 de junho de 2013, vai ser publicitada,
na bolsa de emprego público, a abertura de procedimento concursal para
provimento do cargo de direção Intermédia de 1.º grau de Diretor de
Serviços de Planeamento e Intervenção do Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências.
2 — A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do
perfil exigido, dos métodos de seleção e da composição do júri, constará
da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), que se efetuará
até ao 3.º (terceiro) dia útil após a data da publicação do presente aviso.
11 de junho de 2013. — O Diretor-Geral, João Castel-Branco Goulão.
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