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PARTE J1

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos
da Justiça, I. P.

Aviso n.º 8969/2015
Torna -se público que por deliberação do Conselho Diretivo do 

IGFEJ, I. P., de 3 de julho de 2015, foi alterado o Júri do procedimento 
concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 1.º grau, 
Diretor de Departamento de Arquitetura de Sistemas, conforme Aviso 
n.º 6810/2014, publicado no Diário da República n.º 107, 2.ª série, de 
4 de junho de 2014 e na Bolsa de Emprego Público com a Referên-
cia OE201406/0070, passando o mesmo a ter a seguinte constituição:

Presidente: Dr. Joaquim Manuel Ferreira Vieira e Melo — Vogal do 
Conselho Diretivo do IGFEJ, I. P.;

Vogal: Arq. Rui Manuel Pacheco Ferreira de Carvalho — Diretor do 
Departamento Patrimonial do IRN, I. P.;

Vogal: Professora Doutora Luísa Cristina da Graça Pardal Domingues 
Miranda — Docente no ISCTE -IUL.

Esta alteração da constituição do júri surge em virtude de se ter 
verificado a cessação do mandato de Vogal do Conselho Diretivo do 
IGFEJ, I. P., em 14 de janeiro de 2015, o qual presidia ao mencionado 
procedimento concursal e por impossibilidade do Vogal pertencente ao 
ISCTE -IUL continuar a exercer as suas funções enquanto membro do júri.

31 de julho de 2015. — A Presidente do Conselho Diretivo, Dr.ª Al-
bertina Pedroso.
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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

Aviso n.º 8970/2015

Nos termos do disposto no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, sucessivamente alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 
22 de dezembro, e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, faz -se 
público que, por meu despacho de 21 de julho de 2015, se encontram 
abertos, por um período de 10 dias úteis a contar da data da publicitação 
na bolsa de emprego público (BEP), os procedimentos concursais com 
vista ao recrutamento para os dois cargos de direção intermédia de 
2.º grau da Divisão de Controlo da Atividade e Planeamento (DCAP) 
e da Divisão de Gestão de Recursos (DGR) desta Inspeção -Geral, a 
que se referem os números 2 e 3 do Despacho n.º 6221/2015, de 21 de 
maio de 2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 109, de 
5 de junho.

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 das candidaturas 
constará da publicitação na bolsa de emprego público (BEP), a 
ocorrer cinco dias úteis após a publicação do presente aviso no 
Diário da República.

28 -07 -2015. — A Inspetora -Geral, Leonor Furtado.
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