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PARTE J1
FINANÇAS
Autoridade Tributária e Aduaneira
Aviso n.º 1860/2016
Nos termos previstos 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, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015,
de 3 de setembro e por despacho da Diretora-Geral, de 2015.11.26,
faz-se público que a Autoridade Tributária e Aduaneira, vai proceder
à abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação
na Bolsa de Emprego Publico (BEP), de procedimento concursal de
recrutamento para seleção de um dirigente intermédio de 1.º grau, com
as atribuições constantes no artigo 36.º da Portaria n.º 320-A/2011, de
30 de dezembro, referente ao cargo de diretor de finanças adjunto da
Direção de Finanças de Braga.
A indicação dos requisitos legais de provimento, do perfil pretendido,
da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados na
BEP, conforme disposto nos n.º 1 e 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, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do
presente aviso.
18 de janeiro de 2016. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares Pinheiro.
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Aviso n.º 1861/2016
Por despacho da Diretora Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) de 2016.01.19, foi determinada a alteração da composição
do júri do procedimento concursal para o cargo de direção intermédia
de 1.º grau, Diretor de Serviços de Justiça Tributária (DSJT), aberto
pelo Aviso n.º 11159/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série
n.º 192 de 01 de outubro de 2015, e na Bolsa de Emprego Público (BEP)
com a referência OE201510/0031, passando o mesmo a ter a seguinte
Constituição:
Presidente: Dra. Helena Maria José Alves Borges, Diretora Geral da
Autoridade Tributária e Aduaneira;
Vogal: Dr. Serafim Rodrigues Pereira, Diretor de Serviços de Consultadoria Jurídica e Contencioso;
Vogal: Professor Doutor Gustavo André Simões Lopes Courinha,
Docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

II SÉRIE

Esta alteração da constituição do júri acontece em virtude de se ter
verificado a impossibilidade do Sr. Vogal da Faculdade Direito da Universidade de Lisboa, continuar a ser membro do Júri do mencionado
procedimento concursal.
2 de fevereiro de 2016. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares
Pinheiro.
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SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO
DE SANTARÉM
Aviso (extrato) n.º 1862/2016
Procedimento concursal para preenchimento do cargo de direção
intermédia de 3.º grau para coordenação dos Setores de Bolsas
de Estudo, Alojamento e Prevenção Social dos Serviços de Apoio
ao Estudante dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico
de Santarém.
Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, conjugado com o n.º 2 do artigo 18.º do Regulamento
n.º 806/2010, publicado no DR, 2.ª série, n.º 206, de 22 de outubro e
Despacho n.º 8861/2015, publicado no DR, 2.ª série, n.º 154, de 10 de
agosto, faz-se público que conforme despacho do Presidente do Instituto
Politécnico de Santarém, de 12 de janeiro de 2016, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação na Bolsa de
Emprego Público (BEP) o procedimento concursal de recrutamento e
seleção para provimento do cargo de dirigente intermédio de 3.º Grau
para coordenação dos setores de Bolsas de Estudo, Alojamento e Prevenção Social dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de
Santarém (SASIPS).
O presente aviso será publicado em órgão de imprensa de expansão
nacional.
A indicação dos respetivos requisitos formais de provimento, do
conteúdo funcional, do perfil exigido, dos métodos de seleção e da composição do júri, constará da publicitação na Bolsa de Emprego Público
(BEP), a ocorrer três dias úteis após a publicação do presente aviso.
O presente aviso estará disponível no sítio eletrónico dos SASIPS,
www.sas.ipsantarem.pt.
2 de fevereiro de 2016. — O Administrador para a Ação Social, António José Duarte da Fonseca.
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