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PARTE J1

 FINANÇAS

Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública

Aviso (extrato) n.º 8772/2018
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 presente publicação, do procedimento con-
cursal n.º 863_CReSAP_22_04/18 de recrutamento e seleção do cargo 
de Diretor de Segurança Social do Centro Distrital de Beja do Instituto 
da Segurança Social, 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.

12 -06 -2018. — A Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.

311425911 

 Aviso (extrato) n.º 8773/2018
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 presente publicação, do procedimento con-
cursal n.º 851_CReSAP_16_03/18 de recrutamento e seleção do cargo 
de Diretor de Segurança Social do Centro Distrital de Viana do Castelo 
do Instituto da Segurança Social, 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 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Aviso (extrato) n.º 8774/2018

Procedimento concursal para preenchimento do cargo de direção 
intermédia de 4.º grau para coordenação do Serviço Académico 
e Internacionalização da Escola Superior de Saúde do Instituto 
Politécnico de Santarém.
Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
conjugados com o n.º 4 do artigo 4.º do Regulamento n.º 630/2010, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 142, de 23 de julho e Despacho 
n.º 1904/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 37, de 
22 de fevereiro, faz -se público que conforme despacho do Presidente do 
Instituto Politécnico de Santarém, de 12 de junho de 2018, se encontra 
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação na 
Bolsa de Emprego Público (BEP) o procedimento concursal de recru-
tamento e seleção para provimento do cargo de dirigente intermédio de 
4.º Grau para coordenação do Serviço Académico e Internacionalização 
da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém.

O presente aviso será publicado em órgão de imprensa de expansão 
nacional.

A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do conte-
údo funcional, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da composição 
do júri, constará da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), a 
ocorrer três dias úteis após a publicação do presente aviso.

O presente aviso estará disponível no sítio eletrónico do IPSantarém, 
http://www.ipsantarem.pt/.

13 de junho de 2018. — O Administrador, Pedro Maria Nogueira 
Carvalho.

311425652 

de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará 
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.

12 -06 -2018. — A Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.

311425855 


