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PARTE J1

 FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 10118/2018
Considerando a extinção da Divisão de Conceção do Imposto sobre 

o Valor Acrescentado I (DCIVA I), da Direção de Serviços do Imposto 
sobre o Valor Acrescentado (DSIVA), na sequência da alteração ocorrida 
na Portaria n.º 320 -A/2011, de 30 de dezembro, que aprovou a estrutura 
nuclear dos serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), por 
despacho de 29 de junho de 2018 da Senhora Diretora -Geral da AT, foi 
determinada a anulação do procedimento concursal para recrutamento 
do titular do cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divi-
são do Imposto sobre o Valor Acrescentado I (DCIVA I), da Direção 
de Serviços do Imposto sobre o Valor Acrescentado (DSIVA), aberto 
pelo Aviso n.º 7603/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
N.º 128, de 05 de julho de 2017.

3 de julho de 2018. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pi-
nheiro.

311478254 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Aviso n.º 10119/2018

Procedimento concursal para provimento do cargo de Diretor 
Executivo da Porto Global HUB, equiparado

a dirigente intermédio de 1.º grau, Ref. SC/DIR/4/2018
Nos termos do disposto nos números 1 e 2 do artigo 21.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15/01, que aprova o estatuto do pessoal dirigente (EPD) 
nos serviços e organismos da administração central, regional e local do 
Estado, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30/08, pela Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31/12, pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28/04, pela Lei n.º 64/2011, de 22/12, 
pela Lei n.º 68/2013, de 29/08 e pela Lei n.º 128/2015, de 03/09, torna-
-se público que, por despacho do Presidente do Politécnico do Porto, 
Prof. Doutor João Rocha, de 4 de julho de 2018, foi autorizada a abertura 
do procedimento concursal para provimento de um Diretor Executivo 
da Porto Global HUB do Politécnico do Porto, cargo equiparado a diri-
gente de direção intermédia de 1.º grau, o qual que se encontra aberto, 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente 
anúncio na Bolsa de Emprego Público.

 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Aviso n.º 10120/2018

Procedimentos concursais para provimento dos cargos de direção 
intermédia de 2.º grau, para a Divisão de Contabilidade e para 
a Divisão de Planeamento e Gestão da Mobilidade — Alteração 
de Composição de Júri.
Nos termos dos n.os 5 e 6 do artigo 11.º da Lei n.º 77/2015, de 29 de 

julho, e subsidiariamente pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e pela Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, na sua atual redação, faz -se público que, por despa-
cho do Senhor Primeiro -Secretário da Comissão Executiva Metropolitana 
do Porto, Eng.º Mário Rui Oliveira Soares, de 4 de junho de 2018, foi 
alterada a composição dos júris dos procedimentos concursais publica-
dos por Aviso de abertura n.º 11149, no Diário da República n.º 185, 
2.ª série, de 25 de setembro de 2017, para provimento dos cargos de 
direção intermédia de 2.º grau, para a Divisão de Contabilidade e para 
a Divisão de Planeamento e Gestão da Mobilidade:

Primeiro -Secretário Metropolitano: Eng.º Mário Rui Oliveira Soares, 
que preside;

Secretário Metropolitano: Eng.ª Sara Margarida Lobão Berrelha dos 
Santos Pereira;

Secretário Metropolitano: Dr. Lino Joaquim Ferreira.
11 de junho de 2018. — O Primeiro -Secretário da Comissão Executiva 

Metropolitana do Porto, Eng.º Mário Rui Soares.
311483179 

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 publicação na 
Bolsa de Emprego Público (BEP), disponível para consulta no 1.º dia útil 
seguinte à publicação do presente aviso no Diário da República.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, «A Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação».

4 de julho de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico do Porto, 
João Rocha.

311483235 
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