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Vogais efetivos — Cristina Margarida do Couto Gomes Cruz, Técnico
Superior da Junta de Freguesia de São Martinho do Porto e Jorge Manuel
Pereira Filipe Vicente, Assistente Operacional da Junta de Freguesia de
São Martinho do Porto.
Vogais suplentes — Paula Cristina Rentes Graça Antunes, Assistente
Operacional da Junta de Freguesia de São Martinho do Porto e David
Manuel Silvério Saramago, Assistente Operacional da Junta de Freguesia
de São Martinho do Porto.
15.1 — O primeiro vogal efetivo substituirá o presidente do respetivo
júri nas suas faltas e impedimentos.
16 — Exclusão e notificação de candidatos: De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º, os candidatos excluídos serão notificados
por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011 de 6 de abril, para a realização da audiência dos interessados nos termos do código do Procedimento Administrativo.
17 — No âmbito do exercício do direito de participação dos interessados, os candidatos devem obrigatoriamente utilizar o modelo de

formulário aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, do
Ministro de Estado e das Finanças, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponível na página eletrónica desta
autarquia (www.freguesiasaomartinhodoporto.pt).
18 — A publicitação dos resultados obtidos no método de seleção
é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada no átrio
do edifício da Junta de Freguesia disponibilizada na página eletrónica
da Freguesia de São Martinho do Porto (www.freguesiasaomartinhodoporto.pt).
19 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será
afixada no átrio do edifício da Junta de Freguesia e disponibilizada
na página eletrónica da Freguesia de São Martinho do Porto (www.
freguesiasaomartinhodoporto.pt), sendo, ainda, publicado aviso na
2.ª série do Diário da República com informação sobre a sua publicitação.
10 de fevereiro de 2015. — O Presidente da Junta de Freguesia,
Joaquim Augusto da Conceição Clérigo.
308438835

PARTE J1
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos
Aviso (extrato) n.º 2393/2015
Procedimento concursal para os cargos de Direção intermédia de
1.º grau — Diretor de Serviços de Administração Geral (DSAG)
e Diretor de Serviços de Administração Marítima (DSAM), da
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
faz-se público que, por despacho de 12 de fevereiro de 2015 do Senhor Subdiretor-Geral, no uso de competência delegada, conferida
pelo Despacho n.º 8900/2014, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 131, de 10 de julho, na sua atual redação, encontra-se
aberto, por um período de 10 dias úteis, a contar da publicitação na
Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal com vista
ao recrutamento para os cargos de direção intermédia de 1.º grau —
Diretor de Serviços de Administração Geral (DSAG) e Diretor de
Serviços de Administração Marítima (DSAM), da Direção-Geral de
Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. 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 BEP,
a ocorrer até três dias úteis após a publicação do presente aviso no
Diário da República.
12 de fevereiro de 2015. — O Chefe de Divisão de Recursos Humanos
e Relações Públicas, Carlos Pestana Trindade.
208439434

UNIVERSIDADE DE LISBOA
Instituto Superior Técnico
Aviso n.º 2394/2015
1 — Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 20.º e do artigo 21.º 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 se encontra aberto, por despacho do Presidente
do Instituto Superior Técnico de 01 de fevereiro de 2015, procedimento
concursal para provimento do cargo de Coordenador do Núcleo de
Estudos e Projetos, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento de Organização e de Funcionamento dos Serviços de Natureza
Administrativa e Apoio Técnico do Instituto Superior Técnico aprovado
pelo Despacho n.º 1696/2014, de 21 de janeiro de 2014, inserto no Diário
da República, 2.ª série, n.º 23, de 03 de fevereiro de 2014 e para todos
os efeitos legais equiparado a cargo de direção intermédia de 3.º grau,
e no n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Geral de Organização e Funcionamento dos Serviços de Natureza Administrativa e Apoio Técnico do
Instituto Superior Técnico, Anexo aos Estatutos do IST, aprovado pelo
Despacho n.º 12255/2013, inserto no Diário da República, 2.ª série,
n.º 185, de 25 de setembro de 2013.
2 — Os requisitos formais de provimento, perfil exigido, composição do júri e métodos de seleção serão publicitados na bolsa de
emprego público, nos termos do n.º 1 do supramencionado artigo 21.º,
no segundo dia útil após a publicação do presente aviso no Diário
da República.
12 de fevereiro de 2015. — O Vice-Presidente para os Assuntos de
Pessoal, Miguel de Ayala Botto.
208439167

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Aviso (extrato) n.º 2395/2015
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,
faz-se público que por despacho de 19 de dezembro de 2014 do Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publicitação na Bolsa
de Emprego Público (BEP), procedimento concursal para provimento
do cargo de direção intermédia de 2.º grau, chefe de Divisão Académica
previsto no mapa de pessoal do IPS.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil
exigido, da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na BEP, no endereço www.bep.gov.pt no 1.º dia útil seguinte ao da
publicação do presente aviso.
11 de fevereiro de 2015. — A Administradora, Ângela Noiva Gonçalves.
208436486

