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Diário da República, 2.ª série — N.º 36 — 20 de fevereiro de 2018
dez dias úteis a contar da presente publicação, do procedimento concursal
n.º 831_CRESAP_81_10/16 de recrutamento e seleção para o cargo de
Diretor-Geral da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária.
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.
29 de janeiro de 2018. — A Presidente da Comissão de Recrutamento
e Seleção para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.
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DEFESA NACIONAL
Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.
Aviso (extrato) n.º 2402/2018
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 dezembro, 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 12 de outubro de
2017, 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 1.º grau, de Diretor de Serviços de Assistência na Doença
aos Militares das Forças Armadas 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 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso.
4 de janeiro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Manuel Xavier Fernandes Matias, Tenente-General. — A Vogal do
Conselho Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho,
Licenciada.
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MUNICÍPIO DE PAREDES
Aviso n.º 2403/2018
Abertura de procedimentos concursais
para provimento de cargos de direção intermédia de 3.º grau
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
com a sua redação atual republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de

dezembro, aplicada à administração local pela Lei n.º 49/2012 de 29
de agosto, e suas alterações, faz-se públicos que, encontram-se abertos, procedimentos concursais para provimento dos cargos de direção
intermédia de 3.º grau, nos seguintes serviços:
Unidade de Administração e Gestão Educativa;
Unidade de Gestão da Informação e Modernização Administrativa;
Unidade de Inovação e Tecnologias de Informação;
Unidade de Intervenção Sócio — Educativa;
Unidade de Proteção Florestal;
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da
composição do júri e dos métodos de seleção dos referidos procedimentos
concursais, serão publicitados na Bolsa de Emprego Público, após a data
da publicação deste aviso, na 2.ª série do Diário da República.
8 de janeiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Alexandre
Almeida.
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MUNICÍPIO DE SANTO TIRSO
Aviso n.º 2404/2018
Para os devidos efeitos, torna-se público, que, por meu despacho de
08 de janeiro de 2018, determinei, pelas razões expostas no referido
despacho, a cessação dos seguintes procedimentos concursais para
cargos dirigentes:
Aviso publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 151, de
05-08-2015 — Diretor do Departamento de Planeamento, Urbanismo
e Ambiente, Diretor do Departamento de Coesão Social, Educação e
Desporto, Chefe da Divisão Financeira, Chefe da Divisão Jurídica e
Contratação Pública, Chefe da Divisão de Serviços Gerais e Urbanos,
Chefe da Divisão de Ambiente e Planeamento, Chefe da Divisão de
Licenças e Urbanismo, Chefe da Divisão de Expediente Geral, Chefe
da Divisão de Projetos e Empreitadas, Chefe do Serviço de Mobilidade
e Transportes.
Aviso publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 179, de
16-09-2016 — Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro,
Chefe da Divisão de Coesão Social, Chefe do Serviço de Desenvolvimento Económico.
Aviso publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 219, de
15-11-2016 — Chefe do Serviço de Desenvolvimento Económico.
6 de fevereiro de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim
Couto.
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