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 Aviso (extrato) n.º 9975/2019
Por deliberação do Conselho Diretivo da Fundação Cultursintra, 

FP, tomada na reunião de 04/03/2019, nos termos do disposto nos ar-
tigos 18.º, 19.º e 19.º  -A, da Lei n.º 2/2004, 15 de janeiro, na sua atual 
redação aplicável por força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que pro-
cede à adaptação do Estatuto Pessoal Dirigente à Administração Local, 
aplicável à por força do n.º 6 do artigo 14 dos Estatutos da Fundação, 
faz -se público que 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, do procedimento concursal de seleção para provimento do 

cargo de Diretor da Direção Administrativa e Financeira, cargo este de 
direção superior de 1.º grau, equiparado a Diretor Municipal.

O procedimento concursal será publicitado na BEP até ao 3.º dia 
útil após a data de publicação do presente aviso, com indicação dos 
requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do 
júri e dos métodos de seleção.

23 de maio de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Basílio 
Adolfo de Mendonça Horta da Franca.

312325457 

PARTE J1

 ADJUNTO E ECONOMIA

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 9976/2019
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, na sua redação atual, torna -se público que, por meu des-
pacho de 23 de abril de 2019, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP) 
(www.bep.gov.pt), o procedimento concursal para recrutamento e seleção 
de um dirigente intermédio de 1.º grau, com as competências previstas 
no artigo 7.º da Portaria n.º 35/2013, de 30 de janeiro, referente ao cargo 
de Inspetor Diretor da Unidade Regional do Norte da Autoridade de 
Segurança Alimentar e Económica.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção, serão publicitados na 
BEP, conforme disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na sua redação atual.

22 de maio de 2019. — O Inspetor -Geral, Pedro Portugal Gaspar.
312325465 

 Gabinete de Estratégia e Estudos

Aviso n.º 9977/2019
Nos termos previstos nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 

de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro, faz -se 
público que, por meu despacho de 3 de abril de 2018, se encontra aberto, 
pelo prazo de 10 dias úteis a contar do 1.º dia de publicitação na bolsa 
de emprego público (BEP), procedimento concursal com vista ao recru-
tamento para o cargo de direção intermédia de 1.º grau para a Direção 
de Serviços de Análise Económica (DSAE) do Gabinete de Estratégia 

 MUNICÍPIO DO PORTO

Aviso n.º 9978/2019
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 09.05.2019, 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 procedimento concursal de seleção para pro-
vimento do seguinte cargo de direção intermédio de 1.º Grau:

1 — Diretor de Departamento Municipal do Gabinete do Munícipe.
A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil preten-

dido, da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada 
na Bolsa de Emprego Público (BEP) e na página eletrónica da Câmara 
Municipal do Porto (http://balcaovirtual.cm -porto.pt Emprego>Emprego 
e atividade profissional>Emprego na autarquia> Procedimentos con-
cursais a decorrer).

30 de maio de 2019. — A Diretora Municipal de Recursos Humanos, 
Salomé Ferreira.

312345407 

e Estudos do Ministério da Economia, com as atribuições constantes 
no artigo 2.º da Portaria n.º 138/2015, de 20 de maio. 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), a ocorrer dois dias úteis após a publicação do 
presente aviso no Diário da República.

22 de maio de 2019. — O Diretor do GEE, Ricardo Pinheiro Alves.
312328121 
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