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de 3 de setembro, faz-se público que, por deliberação do Conselho
Diretivo do IEFP, I. P., de 11 de julho de 2017, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação na Bolsa
de Emprego Público (BEP), o procedimento concursal de recrutamento e seleção para provimento do cargo de direção intermédia
de 1.º grau, de Diretor-Adjunto de Centro do Centro de Emprego
e Formação Profissional do Barlavento da Delegação Regional do
Algarve do IEFP, I. P.
2 — 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 prazo de 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso.

de Centro do Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora da
Delegação Regional do Alentejo do IEFP, I. P.
2 — 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 prazo de 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso.

2017-10-19. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.

Aviso n.º 12905/2017

310859999
Aviso n.º 12904/2017
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, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, de 3 de
setembro, faz-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo
do IEFP, I. P., de 11 de julho de 2017, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação na Bolsa de Emprego
Público (BEP), o procedimento concursal de recrutamento e seleção
para provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor
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2017-10-19. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
310860159

MUNICÍPIO DE PALMELA

Procedimento concursal para recrutamento e seleção do cargo
de direção intermédia de 3.º grau,
para o Gabinete de Organização e Sistemas de Informação
Faz-se público que o procedimento concursal em epígrafe aberto
por aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 18 de
janeiro de 2017, publicitado na bolsa de emprego público com o código
de oferta OE 201701/0327, foi declarado extinto, por despacho proferido
pelo Sr. Presidente, datado de 12 de setembro de 2017, à luz do disposto
no artigo 97.º do CPA, face à inexistência de candidatas/os admitidas/os.
13 de setembro de 2017. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos,
Joana Isabel Monteiro.
310862216
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