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unitária de ordenação final do procedimento concursal em título, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 14 de
março de 2018 — Aviso n.º 3425/2018.
Lista unitária de ordenação final:
1.º Fábio Filipe Ramos Ferreira — 14,66 valores; a)
2.º Odílio Anastácio Silva Rodrigues — 11,96 valores.
Candidatos Excluídos (nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 18.º da
Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro), na sua atual redação:
Jorge Humberto Correia Costa Sousa;
Manuel Gonçalves Semedo.
a) Trabalhador com vínculo de emprego público
6 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Manuel Antunes Bernardes.
311795312
Aviso n.º 16973/2018
Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto
de trabalho de assistente
operacional (pedreiro) — Lista unitária de ordenação final
De harmonia com o estabelecido no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna-se público
que foi homologada, por deliberação do Conselho de Administração
destes SMAS tomada em sua reunião de 5 de novembro de 2018, a lista
unitária de ordenação final do procedimento concursal em título, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 14 de
março de 2018 — Aviso n.º 3425/2018.

Lista unitária de ordenação final:
1.º Manuel Gonçalves Semedo — 11,80 valores
6 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Manuel Antunes Bernardes.
311795337
Aviso n.º 16974/2018
Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto
de trabalho de assistente operacional
(calceteiro) — Homologação de lista unitária de ordenação final
De harmonia com o estabelecido no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, torna-se público
que foi homologada, por deliberação do Conselho de Administração
destes SMAS tomada em sua reunião de 5 de novembro de 2018, a lista
unitária de ordenação final do procedimento concursal em título, aberto
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 14 de
março de 2018 — Aviso n.º 3425/2018.
Lista unitária de ordenação final:
1.º Paulo Jorge Gomes Alves Faustino — 14,20 valores;
2.º Manuel Gonçalves Semedo — 11,50 valores.
Candidato Excluído (nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 18.º da
Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro), na sua atual redação:
Fábio Filipe Ramos Ferreira. a)
a) Trabalhador com vínculo de emprego público
6 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Manuel Antunes Bernardes.
311795353

PARTE J1
FINANÇAS
Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública
Aviso (extrato) n.º 16975/2018
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 repetição, pelo prazo de
dez dias úteis a contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 917_CReSAP_25_04/18 de recrutamento e seleção do cargo
de Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Financiamento da
Agricultura e Pescas, 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
05-11-2018. — A Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.
311793044

DEFESA NACIONAL
Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.
Aviso (extrato) n.º 16976/2018
1 — 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 dezem-

bro, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, de 3 de
setembro, faz-se público que, por Deliberação do Conselho Diretivo do
Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P., de 20 de setembro de
2018, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), o procedimento
concursal de recrutamento e seleção para provimento do cargo de direção
intermédia de 2.º grau, de Chefe de Divisão de Apoio Social (DAS) do
Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. (IASFA, I. P.).
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do conteúdo
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de
seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt, no prazo de 3 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso.
23 de outubro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Manuel Xavier Fernandes Matias, Tenente-General. — A Vogal do Conselho Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão, Licenciada.
311783227

MUNICÍPIO DO PORTO
Aviso n.º 16977/2018
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º e do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável à Administração
Local por força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, faz-se público que,
por despacho da Senhora Vereadora do Pelouro da Juventude e Desporto
e Pelouro dos Recursos Humanos e Serviços Jurídicos, Dr.ª Catarina
Araújo, de 05.11.2018, foi autorizada a abertura e publicação, em
www.bep.gov.pt a partir da data de publicação do presente aviso e pelo
prazo de 10 dias úteis, de procedimentos concursais de seleção para
provimento dos seguintes cargos de direção intermédio de 1.º e 2.º Grau:
1) Diretor de Departamento Municipal de Gestão de Mobilidade e
Transportes;
2) Chefe de Divisão Municipal de Gestão da Mobilidade e Tráfego;

