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PARTE J1

 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR,
AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E MAR

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P.

Aviso n.º 18633/2018

Procedimento concursal de Seleção para cargo de Dirigente
Intermédio de 1.º grau

Departamento de Operações, Infraestruturas
e Desenvolvimento Tecnológico (DOIDT)

1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 janeiro, na sua atual redação, faz -se público que, por meu despa-
cho, de 7 de maio de 2018, se vai proceder à abertura do procedimento 
concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau 
para o Departamento de Operações, Infraestruturas e Desenvolvimento 
Tecnológico (DOIDT), com as competências constantes do artigo 6.º do 
Regulamento Interno, aprovado pelo Despacho n.º 5429/2018 e publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 105, de 1 de junho de 2018, e 
no artigo 6.º dos Estatutos do IPMA, IP, publicados em anexo à Portaria 
n.º 304/2012, de 4 de outubro.

2 — Os requisitos formais de provimento, o perfil exigido, a compo-
sição do júri, os métodos de seleção e outras informações de interesse 
para a apresentação da candidatura serão publicitados, por um período 
de 10 dias úteis, na Bolsa de Emprego Público (BEP), conforme disposto 
no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, no prazo de 
5 dias úteis a contar da publicação do presente aviso.

28 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
Jorge Miguel Alberto de Miranda.

311861749 

 Aviso n.º 18634/2018

Procedimento concursal de Seleção para cargo de Dirigente
Intermédio de 1.º grau

Departamento de Meteorologia e Geofísica (DMG)
1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 janeiro, na sua atual redação, faz -se público que, por meu despa-
cho, de 7 de maio de 2018, se vai proceder à abertura do procedimento 
concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau 
para o Departamento de Meteorologia e Geofísica (DMG), com as com-
petências constantes do artigo 5.º do Regulamento Interno, aprovado pelo 
Despacho n.º 5429/2018 e publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 105, de 1 de junho de 2018, e no artigo 5.º dos Estatutos do IPMA, 
IP, publicados em anexo à Portaria n.º 304/2012, de 4 de outubro.

2 — Os requisitos formais de provimento, o perfil exigido, a compo-
sição do júri, os métodos de seleção e outras informações de interesse 
para a apresentação da candidatura serão publicitados, por um período 
de 10 dias úteis, na Bolsa de Emprego Público (BEP), conforme disposto 
no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, no prazo de 
5 dias úteis a contar da publicação do presente aviso.

28 de novembro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
Jorge Miguel Alberto de Miranda.

311861781 

 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Aviso (extrato) n.º 18635/2018
1 — Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, na sua atual redação, faz -se público que, por meu 
despacho, de 28 de novembro de 2018, foi determinada a abertura, pelo 
prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia útil de publicitação na bolsa de 
emprego público (BEP), de procedimento concursal com vista ao provi-
mento, em regime de comissão de serviço, do cargo de direção intermédia 

de 3.º grau — Coordenador do Gabinete de Proteção de Dados, previsto 
no mapa de pessoal, nos Estatutos do Instituto Politécnico de Leiria e 
no artigo 18.º do Regulamento Geral dos Serviços Administrativos e 
Técnicos do Instituto, Unidades Orgânicas e Funcionais, aprovado pelo 
Regulamento n.º 605/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 223, de 20 de novembro.

2 — Os requisitos formais de provimento, o perfil exigido, a compo-
sição do júri, os métodos de seleção e outras informações de interesse 
para a apresentação da candidatura serão publicitados, por um período de 
10 dias úteis, na Bolsa de Emprego Público (BEP), conforme disposto no 
n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, até ao 3.º dia útil 
após a data de publicação do presente aviso no Diário da República.

30 de novembro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Leiria, Rui Filipe Pinto Pedrosa.

311869711 

 Aviso (extrato) n.º 18636/2018
1 — Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, na sua atual redação, faz -se público que, por meu 
despacho, de 28 de novembro de 2018, foi determinada a abertura, pelo 
prazo de 10 dias úteis, a contar do 1.º dia útil de publicitação na bolsa 
de emprego público (BEP), de procedimento concursal com vista ao 
provimento, em regime de comissão de serviço, do cargo de direção 
intermédia de 3.º grau — Coordenador do Gabinete de Segurança da 
Informação, previsto no mapa de pessoal, nos Estatutos do Instituto 
Politécnico de Leiria e no artigo 19.º do Regulamento Geral dos Serviços 
Administrativos e Técnicos do Instituto, Unidades Orgânicas e Funcio-
nais, aprovado pelo Regulamento n.º 605/2017, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 223, de 20 de novembro.

2 — Os requisitos formais de provimento, o perfil exigido, a compo-
sição do júri, os métodos de seleção e outras informações de interesse 
para a apresentação da candidatura serão publicitados, por um período 
de 10 dias úteis, na Bolsa de Emprego Público (BEP), conforme disposto 
no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, até ao 3.º dia 
útil após a data de publicação do presente aviso no Diário da República.

30 de novembro de 2018. — O Presidente do Instituto Politécnico de 
Leiria, Rui Filipe Pinto Pedrosa.

311869963 

 MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Aviso n.º 18637/2018

Recrutamento de cargos de Direção Intermédia de 3.º Grau (m/f)
José Maria Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana 

do Castelo:
1 — Nos termos do disposto nos n.º 1 do artigo 20.º e n.º 1 do ar-

tigo 21.º, ambos da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, 
aplicável à Administração Local, por força do n.º 1 do artigo 2.º e ar-
tigo 12.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, prece-
dendo aprovação da Câmara Municipal em reunião de Câmara de 18 de 
julho de 2018 e deliberação da Assembleia Municipal de 23 de julho 
de 2018; faz -se público que esta Câmara Municipal pretende proceder 
ao recrutamento e seleção de candidatos para provimento dos seguintes 
cargos Dirigentes Intermédios de 3.º grau, em regime de comissão de 
serviço, para as seguintes unidades orgânicas flexíveis:

a) Referência A: Unidade Orgânica de 3.º Grau — Gabinete de Ar-
quivo e Memória;

b) Referência B: Unidade Orgânica de 3.º Grau — Gabinete de Gestão 
de Fundos Comunitários.

2 — Áreas de atuação: A área de atuação para os cargos traduz -se 
no exercício das competências definidas na Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na redação atual, adaptada à Administração Local, por força 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto (artigos 15.º e 16.º), bem como na 
prossecução das atribuições previstas na estrutura orgânica do Regula-
mento de Organização dos Serviços Municipais — Estrutura Nuclear, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 87, de 7 de maio de 2018 
e Estrutura Flexível, publicada no Diário da República 2.ª série, n.º 87, 


