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PARTE J1
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

A presente alteração do júri vai ser publicitada na BEP, a partir do
2.º dia útil ao da presente publicação.

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

29 de julho de 2015. — A Diretora-Geral, em exercício de funções
de suplência, Filipa Horta Osório.
208847545

Aviso n.º 9028/2015
Pelo Aviso n.º 7256/2015, publicado na 2.ª série do D. R. n.º 125, de
30 de junho, foi aberto procedimento concursal destinado à seleção e
provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, para a Direção
de Serviços de Atividade Agrícola desta Direção-Geral.
Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na sua atual redação que lhe foi conferida através da Lei n.º 68/2013, de
29 de agosto, a abertura do referido procedimento concursal, foi ainda
publicitado na Bolsa de Emprego Pública (BEP), com a composição
do respetivo júri.
Dada a situação de ausência do presidente do procedimento concursal
identificado, que presidia na qualidade de Diretor-Geral do organismo
em cujo mapa de pessoal dirigente se encontra o lugar a prover, atenta
alínea a) do n.º 3 do artigo 21.º da já identificada Lei n.º 2/2004, importa
proceder à sua substituição.
Assim, o júri do procedimento concursal destinado à seleção e provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, para a Direção
de Serviços de Atividade Agrícola desta Direção-Geral, passa a ter a
seguinte composição:
Engenheira Maria Filipa de Sousa da Câmara Horta Osório, Diretora-Geral da DGADR, em exercício de funções em suplência, que preside;
Engenheira Maria da Luz Serra Mendes, Diretora de Serviços de
Estatística, do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração
Geral, do MAM
Prof. José Paulo Pimentel de Castro Coelho, do Instituto Superior
de Agronomia.

II SÉRIE

Direção Regional de Agricultura e Pescas
de Lisboa e Vale do Tejo
Aviso n.º 9029/2015
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,
torna-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 do seguinte cargo de
direção intermédia de.º grau, correspondente à:
Direção de Serviços de Controlo da Direção Regional de Agricultura
e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, com as atribuições e competências
constantes no artigo 4.º da Portaria n.º 305/2012, de 4 de outubro, publicado no DR, 1.ª série, n.º 193, de 4 de outubro de 2012.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri e dos métodos de seleção, será publicitada durante
10 dias úteis na Bolsa de Emprego Público (BEP), nos termos dos números 1 e 2 do artigo 21.º da referida Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro.
5 de agosto de 2015. — O Diretor de Serviços de Administração,
Paulo Salsa.
208850403
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