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PARTE J1

 FINANÇAS

Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública

Aviso (extrato) n.º 8718/2019
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 publicitação na 
sua plataforma eletrónica, do procedimento concursal n.º 902_CRe-
SAP_54_09/18 de recrutamento e seleção para o cargo de Vogal 
do Conselho Diretivo do Camões — Instituto da Cooperação e da 
Língua, I. P. (Camões, 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.

29 -04 -2019. — A Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.

312265396 

 Direção-Geral do Orçamento

Aviso n.º 8719/2019
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

na sua redação atual, faz -se público que, por meu despacho de 3 de maio 
2019, se encontra aberto, por um período de 10 dias úteis a contar do 
dia da publicitação na bolsa de emprego público (BEP), procedimento 
concursal com vista ao recrutamento para o cargo de direção intermédia 
de 2.º grau, designado de Chefe de Divisão de Suporte Tecnológico 
aos Processos, da Direção de Serviços de Tecnologias de Informação 
e Comunicação, do mapa de pessoal dirigente da Direção -Geral do 
Orçamento.

A identificação 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 respetiva candida-
tura constará da publicitação na bolsa de emprego público (BEP), a 
ocorrer três dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário 
da República.

3 de maio de 2019. — O Diretor -Geral, em substituição, Mário Mon-
teiro.

312272734 

 JUSTIÇA

Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências 
Forenses, I. P.

Aviso n.º 8720/2019

Procedimento concursal para provimento do cargo de Chefe 
da Divisão Administrativa e Financeira do Instituto Nacional 
de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. (INMLCF, I. P.)
1 — Nos termos do disposto no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, na sua atual redação, faz  -se público que, por deli-
beração do Conselho Diretivo do INMLCF, I. P. em sessão de 1 de 
setembro de 2017, proferida ao abrigo da competência atribuída 
pela alínea f) do n.º 1 do artigo 21.º da Lei -Quadro dos Institutos 
Públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, foi autorizada a abertura de procedimento concursal para 
provimento do cargo de Chefe da Divisão Administrativa e Finan-

ceira do INMLCF, I. P., cargo de direção intermédia de 2.º grau, nos 
termos do n.º 2 do artigo 2.º do Anexo da Portaria n.º 19/2013, de 
21 de janeiro, que vai ser publicitado na bolsa de emprego público 
(BEP) durante 10 dias.

2 — A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, 
do perfil exigido, dos métodos de seleção e da composição do júri 
constará da publicitação na BEP, que se efetuará até ao 4.º dia útil após 
a publicação do presente aviso.

(Não carece de visto ou declaração de conformidade do Tribunal 
de Contas).

17 de abril de 2019. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
Carlos Dias.

312243469 

 SAÚDE

Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.

Aviso n.º 8721/2019
Para os devidos efeitos, torna -se público que o Conselho Diretivo 

do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. por deliberação de 
8 de março de 2017 anulou, considerando o tempo decorrido desde a 
abertura dos procedimentos concursais com vista ao provimento de 
cargos de dirigente de direção intermédia de 2.º grau e atendendo à 
necessidade de reequacionar o perfil e habilitação pretendidas, os pro-
cedimentos para:

Coordenador do Gabinete de Logística e Operações do Instituto 
Nacional de Emergência Médica, I. P., aberto pelo Aviso (extrato) 
n.º 10126/2016, de 16 de agosto de 2016, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 156, de 16 de agosto de 2016;

Coordenador do Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pú-
blica do Instituto Nacional de Emergência

Médica, I. P., aberto pelo Aviso (extrato) n.º 10527/2016, de 23 de 
agosto de 2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 161, 
de 23 de agosto de 2016;

Coordenador de Gabinete de Certificação e Acreditação do Insti-
tuto Nacional de Emergência Médica, I. P., aberto pelo Aviso (extrato) 
n.º 11113/2016, de 8 de setembro de 2016, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 173, de 8 de setembro de 2016.

7 de maio de 2019. — A Diretora do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos, Teresa de Almeida Augusto.

312279944 

 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Aviso (extrato) n.º 8722/2019

Procedimento concursal para provimento do cargo de Unidade
de Sistemas de Informação

do INFARMED, I. P., cargo de direção intermédia de 2.º grau
1 — Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação 
atual, faz -se público que, conforme deliberação do Conselho Diretivo, 
de 18/03/2019, encontra -se aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias a contar 
do 1.º dia de publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), o pro-
cedimento concursal para provimento do cargo de Unidade de Sistemas 
de Informação do INFARMED, I. P., cargo de direção intermédia de 
2.º grau.

2 — A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, 
do perfil exigido, dos métodos de seleção e da composição do júri, 
constará da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), que 
se efetuará até ao 3.º (terceiro) dia útil após a data da publicação do 
presente aviso.

7 de maio de 2019. — A Diretora dos Recursos Humanos, Financeiros 
e Patrimoniais, Cláudia Belo Ferreira.

312274792 


