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PARTE J1

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos 
e das Bibliotecas

Aviso (extrato) n.º 6972/2014

Procedimento concursal para provimento de cargo de direção 
intermédia de 2.º grau do Arquivo Distrital Viana do Castelo, 
unidade orgânica da Direção -Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas.
1 — Nos termos da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, diploma que 

aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente, alterado e republicado pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, faz -se público que, por despacho 
do diretor -geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, se encontra 
aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar do primeiro dia da publicita-
ção na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal para 
o provimento do cargo de direção intermédia do 2.º grau do Arquivo 
Distrital de Viana do Castelo, constante na alínea o) do anexo I do n.º 2 
do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 103/2012, de 16 de maio, publicado no 
Diário da República, 1.ª série n.º 95.

2 — Os requisitos formais de provimento, perfil exigido, composição 
do júri e métodos de seleção, serão publicitados na Bolsa de Emprego 
Público, no prazo de dois dias úteis após a publicação do presente aviso 
no Diário da República, de acordo com o disposto nos n.os 1 e 2 do 
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro.

27 de maio de 2014. — O Diretor -Geral, José Manuel Cortês.
207866587 

 Aviso (extrato) n.º 6973/2014

Procedimento Concursal para provimento de cargo de direção in-
termédia de 1.º grau do Centro Português de Fotografia, uni-
dade orgânica da Direção -Geral do Livro, dos Arquivos e das 
Bibliotecas.
1 — Nos termos da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, diploma que 

aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente, alterado e republicado pela Lei 
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, faz -se público que, por despacho do 
diretor -geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, se encontra aberto 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do primeiro dia da publicitação na 
Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal para o pro-
vimento do cargo de direção intermédia do 1.º grau do Centro Português 
de Fotografia, constante na alínea b) do anexo I do n.º 2 do artigo 1.º 
do Decreto -Lei n.º 103/2012, de 16 de maio, publicado no Diário da 
República, 1.ª série n.º 95.

2 — Os requisitos formais de provimento, perfil exigido, composição 
do júri e métodos de seleção, serão publicitados na Bolsa de Emprego 
Público, no prazo de dois dias úteis após a publicação do presente aviso 
no Diário da República, de acordo com o disposto nos n.os 1 e 2 do 
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro.

27 de maio de 2014. — O Diretor -Geral, José Manuel Cortês.
207865841 

 Aviso (extrato) n.º 6974/2014

Procedimento Concursal para provimento de cargo de direção 
intermédia de 1.º grau do Arquivo Distrital do Porto, unidade 
orgânica da Direção -Geral do Livro, dos Arquivos e das Bi-
bliotecas.
1 — Nos termos da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, diploma que 

aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente, alterado e republicado pela 
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, faz -se público que, por despacho 
do diretor -geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, se encontra 
aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar do primeiro dia da publicita-
ção na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal para 
o provimento do cargo de direção intermédia do 1.º grau do Arquivo 
Distrital do Porto, constante na alínea c) do anexo I do n.º 2 do artigo 1.º 
do Decreto -Lei n.º 103/2012, de 16 de maio, publicado no Diário da 
República, 1.ª série n.º 95.

2 — Os requisitos formais de provimento, perfil exigido, composição 
do júri e métodos de seleção, serão publicitados na Bolsa de Emprego 
Público, no prazo de dois dias úteis após a publicação do presente aviso 
no Diário da República, de acordo com o disposto nos n.os 1 e 2 do 
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro.

27 de maio de 2014. — O Diretor -Geral, José Manuel Cortês.
207866092 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 6975/2014
Nos termos previstos no 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, 
e por despacho do Diretor -Geral de 12.04.2013, faz -se público que a 
Autoridade Tributária e Aduaneira vai proceder à abertura, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego 
Publico (BEP), de procedimento concursal de recrutamento para seleção 
de um dirigente intermédio de 1.º grau, com as atribuições constantes no 
artigo 36.º da Portaria n.º 320 -A/2011, de 30 de dezembro, referente ao 
cargo de diretor de finanças da Direção de Finanças de Faro.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil preten-
dido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados 
na BEP, conforme disposto nos n.º 1 e 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 de-
zembro, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do presente aviso.

2 de junho de 2014. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares 
Pinheiro.

207865469 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P.

Aviso n.º 6976/2014
Torna -se público que por deliberação do Conselho Diretivo do 

INEM, I. P. de 21 de maio de 2014, foi autorizada a alteração da com-
posição do júri do procedimento concursal para provimento do cargo de 
direção intermédia de 1.º grau para Diretor do Departamento de Gestão 
Financeira, aberto pelo aviso n.º 8420/2013 publicado no Diário da 
República, 2.ª série de 2 de julho de 2013 e na bolsa de emprego público 
com a referência OE201307/0044, em virtude da substituição de um dos 
seus membros, passando o mesmo a ter a seguinte constituição:

Presidente: Dr. José Manuel Lourenço Mestre, vogal do Conselho 
Diretivo do INEM, I. P.;

Vogais efetivos: Dr.ª Eva Sofia Falcão, Diretora de Serviços de Coor-
denação das Relações Internacionais da Direção Geral da Saúde e o 
Professor Doutor Rui Santana, Professor da Escola Nacional de Saúde 
Pública.

23 de maio de 2014. — A Diretora do Departamento de Gestão de 
Recursos Humanos, Teresa Madureira.

207865955 

 Aviso n.º 6977/2014
Para os devidos efeitos, torna -se público que, ao abrigo no disposto 

n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, com fundamento em imperiosa 
alteração na composição do júri, o Conselho Diretivo do INEM, I. P., por 
deliberação de 14 de maio de 2014, anulou o procedimento concursal 
aberto pelo aviso n.º 14960/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, de 5 de dezembro de 2013, para provimento do cargo de diri-
gente intermédio de 1.º grau, para Diretor da Delegação Regional do Sul.

23 de maio de 2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, José Manuel 
Mestre.

207861726 




