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procedimento estará disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em
www.cresap.pt.
06-12-2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207461026
Aviso (extrato) n.º 15459/2013
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, torna-se público que a CReSAP, entidade responsável pelo
procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a
contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 276_CRESAP_201_11/13 de recrutamento e seleção do cargo de Presidente do
Instituto Nacional de Emergência Médica, 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.
6 de dezembro de 2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria
Bilhim.
207460427
Aviso (extrato) n.º 15460/2013
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, torna-se público que a CReSAP, entidade responsável pelo
procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a
contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 286_CRESAP_209_12/13 de recrutamento e seleção do cargo de Subdiretor-Geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências.
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.
6 de dezembro de 2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria
Bilhim.
207460492
Aviso (extrato) n.º 15461/2013
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,
torna-se público que a CReSAP, entidade responsável pelo procedimento,
vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da presente
publicação, do procedimento concursal n.º 285_CRESAP_208_12/13 de
recrutamento e seleção do cargo de Diretor-Geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.
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.
6 de dezembro de 2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria
Bilhim.
207460192
Aviso (extrato) n.º 15462/2013
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, torna-se público que a CReSAP, entidade responsável pelo
procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a
contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 275_CRESAP_200_11/13 de recrutamento e seleção do cargo de Vogal da Administração Regional de Saúde do Centro, 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.
6-12-2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207460873
Aviso (extrato) n.º 15463/2013
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,
torna-se público que a CReSAP, entidade responsável pelo procedimento,

vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da presente
publicação, do procedimento concursal n.º 279_CRESAP_203_11/13 de
recrutamento e seleção do cargo de Subinspetor-Geral da Inspeção-Geral
das Atividades em Saúde.
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.
6 de dezembro de 2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria
Bilhim.
207460557
Aviso (extrato) n.º 15464/2013
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, torna-se público que a CReSAP, entidade responsável pelo
procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a
contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 281_CRESAP_205_12/13 de recrutamento e seleção do cargo de Vogal da Administração Regional de Saúde do Norte, 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.
6 de dezembro de 2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207460921
Aviso (extrato) n.º 15465/2013
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, torna-se público que a CReSAP, entidade responsável pelo
procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a
contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 274_CRESAP_199_11/13 de recrutamento e seleção do cargo de Vice-Presidente
da Administração Regional de Saúde do Centro, 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.
6 de dezembro de 2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207460646
Aviso (extrato) n.º 15466/2013
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, torna-se público que a CReSAP, entidade responsável pelo
procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a
contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 277_CRESAP_202_11/13, de recrutamento e seleção do cargo de Vogal do Instituto Nacional de Emergência Médica, 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.
6-12-2013. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
207461107

Direção-Geral do Orçamento
Aviso n.º 15467/2013
Procedimento concursal para o cargo de Direção intermédia
de 1.º grau — Diretor de Serviços do Gabinete de Estudos do
Processo Orçamental do mapa de pessoal da Direção-Geral do
Orçamento.
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, faz-se público
que, por meu despacho 9 de dezembro de 2013, se encontra aberto, por
um período de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na bolsa de
emprego público (BEP), procedimento concursal com vista ao recru-
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tamento para o cargo de direção intermédia de 1.º grau — Diretor de
Serviços do Gabinete de Estudos do Processo Orçamental do mapa de
pessoal da Direção-Geral do Orçamento.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de
interesse para a apresentação da candidatura constará da publicitação
na bolsa de emprego público (BEP), a ocorrer três dias úteis após a
publicação do presente aviso no Diário da República.

mações de interesse para a apresentação da candidatura constará da
publicitação na bolsa de emprego público (BEP), a ocorrer três dias
úteis após a publicação do presente aviso no Diário da República.

9 de dezembro de 2013. — A Diretora-Geral, Manuela Proença.
207458443

Procedimento concursal para o cargo de Direção intermédia
de 1.º grau — Diretor de Serviços da Direção de Serviços do
Orçamento do mapa de pessoal da Direção-Geral do Orçamento.

Aviso n.º 15468/2013
Procedimento concursal para o cargo de Direção intermédia de
2.º grau — Chefe de Divisão de Normalização Orçamental e Controlo da Direção de Serviços do Orçamento do mapa de pessoal
da Direção-Geral do Orçamento.
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, faz-se público
que, por meu despacho de 9 de dezembro de 2013, se encontra aberto,
por um período de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na bolsa
de emprego público (BEP), procedimento concursal com vista ao recrutamento para o cargo de direção intermédia de 2.º grau — Chefe de
Divisão de Normalização Orçamental e Controlo da Direção de Serviços
do Orçamento do mapa de pessoal da Direção-Geral do Orçamento.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do júri, dos métodos de seleção e outras infor-

9 de dezembro de 2013. — A Diretora-Geral, Manuela Proença.
207458402
Aviso n.º 15469/2013

Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, faz-se público
que, por meu despacho 9 de dezembro de 2013, se encontra aberto, por um
período de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na bolsa de emprego
público (BEP), procedimento concursal com vista ao recrutamento para o
cargo de direção intermédia de 1.º grau — Diretor de Serviços da Direção de
Serviços do Orçamento do mapa de pessoal da Direção-Geral do Orçamento.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri, dos métodos de seleção e outras informações de
interesse para a apresentação da candidatura constará da publicitação
na bolsa de emprego público (BEP), a ocorrer três dias úteis após a
publicação do presente aviso no Diário da República.
9 de dezembro de 2013. — A Diretora-Geral, Manuela Proença.
207458476

PARTE J3
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Direção-Geral da Administração
e do Emprego Público
Aviso n.º 15470/2013
Comissão de Trabalhadores
Eleições
Comissão de Trabalhadores da Direção Regional de Agricultura
e Pescas do Norte — Eleição
em 23 de outubro de 2013, para o mandato de 4 anos
Efetivos:
Maria Salomé Rodrigues das Neves Correia Mourão
Ema de Jesus Veiga Paz Pereira

José Manuel Alves Mota Miranda
Carlos Luís Clemente de Sousa
António Pedro Duarte da Mota Cardoso
Amílcar António de Sá
José Maria Gil Lima
Suplentes:
Alcinda Margarida Teles Oliveira
Durval Manuel Paul Belo Moreira
Rui Miguel Costa de Sá
Américo António Barbosa Camarinha
Paulo Gonçalves Pereira da Mota
Rui Manuel Ramos Ferreira Borges
Ana Aurora Pinto
Registado em 10 de dezembro de 2013, nos termos da alínea b) do
n.º 5 do artigo 228.º, do Regulamento anexo à Lei n.º 59/2008, de 11 de
setembro, sob o n.º 15/2013, a fls. 5 do Livro n.º 1.
10 de dezembro de 2013. — A Diretora-Geral, Maria Joana de Andrade Ramos.
207461472

