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 Aviso (extrato) n.º 11645/2018

Procedimento concursal para o cargo de direção intermédia 
de 2.º grau — Chefe de Divisão 

Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
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 128/2015, de 3 de setembro, faz -se público 
que se encontra aberto procedimento concursal para admissão de candi-
daturas, por um período de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação 
na bolsa de emprego público (BEP), com vista ao recrutamento para 
o cargo de direção intermédia de 2.º grau — Divisão Académica do 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

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), até ao 2.º útil após a data da publicação 
do presente aviso no Diário da República.

2 de agosto de 2018. — A Presidente do IPCA, Maria José da Silva 
Fernandes.

311558241 

 Aviso (extrato) n.º 11646/2018

Procedimento concursal para o cargo de direção intermédia 
de 2.º grau — Chefe de Divisão de Sistemas 

de Informação do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
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 128/2015, de 3 de setembro, faz -se público 
que se encontra aberto procedimento concursal para admissão de candi-
daturas, por um período de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação 
na bolsa de emprego público (BEP), com vista ao recrutamento para 
o cargo de direção intermédia de 2.º grau — Divisão de Sistemas de 
Informação do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

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), até ao 2.º útil após a data da publicação 
do presente aviso no Diário da República.

2 de agosto de 2018. — A Presidente do IPCA, Maria José da Silva 
Fernandes.

311558396 

 Aviso (extrato) n.º 11647/2018

Procedimento concursal para o cargo de direção intermédia
de 2.º grau — Chefe de Divisão Administrativa

e Financeira do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
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 128/2015, de 3 de setembro, faz -se público 
que se encontra aberto procedimento concursal para admissão de candi-
daturas, por um período de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação 
na bolsa de emprego público (BEP), com vista ao recrutamento para 
o cargo de direção intermédia de 2.º grau — Divisão Administrativa e 
Financeira do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

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), até ao 2.º útil após a data da publicação 
do presente aviso no Diário da República.

2 de agosto de 2018. — A Presidente do IPCA, Maria José da Silva 
Fernandes.

311558322 

 Aviso (extrato) n.º 11648/2018

Procedimento concursal para o cargo de direção intermédia
 de 2.º grau — Chefe de Divisão da Escola Superior

 de Gestão do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
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 128/2015, de 3 de setembro, faz -se público 
que se encontra aberto procedimento concursal para admissão de candi-
daturas, por um período de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação 
na bolsa de emprego público (BEP), com vista ao recrutamento para o 
cargo de direção intermédia de 2.º grau — Escola Superior de Gestão 
do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

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), até ao 2.º útil após a data da publicação 
do presente aviso no Diário da República.

2 de agosto de 2018. — A Presidente do IPCA, Maria José da Silva 
Fernandes.

311558509 

 Aviso (extrato) n.º 11649/2018

Procedimento concursal para o cargo de direção intermédia
 de 2.º grau — Chefe de Divisão da Escola Superior

 de Design do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
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 128/2015, de 3 de setembro, faz -se público 
que se encontra aberto procedimento concursal para admissão de candi-
daturas, por um período de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação 
na bolsa de emprego público (BEP), com vista ao recrutamento para o 
cargo de direção intermédia de 2.º grau — Escola Superior de Design 
do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

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), até ao 2.º útil após a data da publicação 
do presente aviso no Diário da República.

2 de agosto de 2018. — A Presidente do IPCA, Maria José da Silva 
Fernandes.

311558469 

 ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

Aviso n.º 11650/2018

Abertura de procedimento concursal para provimento
de cargo dirigente

Nos termos 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, e por deliberação, em reunião ordi-
nária da Comissão Executiva Metropolitana do Porto de 10 de maio 
de 2018, será publicitado na bolsa de emprego público em www.bep.
gov.pt até ao 2.º dia útil após a data da publicação do presente aviso 
e pelo prazo de 10 dias, o procedimento concursal para provimento 
do cargo de direção intermédia de 2.º grau, para a Divisão de Gestão 
de Fundos Comunitários.

A indicação dos requisitos formais de provimento, perfil exigido, 
métodos de seleção e composição do júri, constará da publicitação da 
Bolsa de Emprego Público.

Determino que o presente aviso seja publicitado no Diário da Repú-
blica e Jornal de expansão nacional “Jornal de Notícias”, nos termos 
do artigo 11.º, da Lei n.º 77/2015, de 29 de julho

30 de julho de 2018. — O Primeiro -Secretário da Comissão Executiva 
Metropolitana do Porto, Eng. Mário Rui Soares.

311546586 

 MUNICÍPIO DE BARRANCOS

Aviso n.º 11651/2018

Abertura de procedimento para provimento de cargo de Direção
Intermédia de 3.º Grau

para a Unidade Orgânica de Obras e Serviços Urbanos
Para os devidos efeitos, torno público que, pelo meu Despacho n.º 27/

P/2018, de 18 de julho, precedido de aprovação por deliberações da Câ-
mara Municipal e da Assembleia Municipal de 10/06/2018 e 29/06/2018, 
respetivamente, foi autorizado nos termos dos artigos n.os 20.º e 21.º da 
Lei n.º 2/2004 de 15/01, na sua atual redação, adaptada a administração 
local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a abertura pelo prazo de 
10 dias úteis, a contar do 1.º dia útil da publicitação na BEP — Bolsa 
de Emprego Público, do procedimento concursal de seleção com vista 
ao provimento, em regime de comissão de serviço do cargos de direção 


