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PARTE J1
FINANÇAS
Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública
Aviso (extrato) n.º 12404/2016
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 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 presente
publicação, do procedimento concursal n.º 715_CRESAP_64_08/16 de
recrutamento e seleção do cargo de Secretário-Geral da Presidência do
Conselho de Ministros.
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.
26-09-2016. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
209903671
Aviso (extrato) n.º 12405/2016
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 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 presente
publicação, do procedimento concursal n.º 714_CRESAP_63_08/16 de
recrutamento e seleção do cargo de Diretor do Centro de Gestão da Rede
Informática do Governo, Presidência do Conselho de Ministros.
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.

Aviso (extrato) n.º 12407/2016
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 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 presente
publicação, do procedimento concursal n.º 681_CRESAP_38_05/16
de recrutamento e seleção do cargo de Diretor-Geral do Gabinete de
Estratégia e Planeamento.
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.
28-09-2016. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
209905348

CULTURA
Direção-Geral do Património Cultural
Aviso (extrato) n.º 12408/2016
Procedimento concursal para provimento do cargo de Diretor
do Museu Nacional de Arqueologia

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 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 presente
publicação, do procedimento concursal n.º 682_CRESAP_39_05/16 de
recrutamento e seleção do cargo de Subdiretor-Geral do Gabinete de
Estratégia e Planeamento.
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.

1 — Nos termos do disposto 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, torna-se público que por despacho da Diretora-Geral do
Património Cultural, datado de 16 de setembro de 2016, a Direção-Geral do Património Cultural vai proceder à abertura, pelo prazo de
dez dias úteis contados a partir da data de publicitação na Bolsa de
Emprego Público (BEP), de procedimento concursal de recrutamento
e seleção para provimento do cargo de Diretor do Museu Nacional de
Arqueologia, equiparado a cargo de direção intermédia de 1.º grau,
conforme previsto no mapa de pessoal da Direção-Geral do Património
Cultural e nos termos do n.º 3 do artigo 1.º da Portaria n.º 223/2012,
de 24 de julho.
2 — Podem candidatar-se indivíduos licenciados, vinculados à Administração Pública por tempo indeterminado, que reúnam seis anos de
experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para
cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura.
3 — 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 3.º dia útil após
a data de publicação do presente aviso no Diário da República.
4 — O presente aviso e a Oferta de Emprego publicitada na BEP
estarão igualmente disponíveis para consulta no sítio eletrónico da
DGPC, em www.patrimoniocultural.pt.

28-09-2016. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
209905389

22 de setembro de 2016. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
209902683

28-09-2016. — O Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, João Abreu de Faria Bilhim.
209904246
Aviso (extrato) n.º 12406/2016

