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PARTE I
COFAC — COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO
CULTURAL, C. R. L.

Superior de Educação Almeida Garrett que se publique as devidas alterações, conforme anexo ao presente Aviso.

Aviso n.º 11935/2018

7 de agosto de 2018. — O Presidente da Direção da COFAC — Cooperativa de Formação e Animação Cultural, C. R. L., Manuel de Almeida
Damásio.

Nos termos dos números 6 e 7 do artigo 40.º-U do Decreto-Lei
n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 63/2016, de 13 de setembro;
Considerando que pelo Aviso n.º 11707/2017, de 3 de outubro, foi
registada a criação do curso técnico superior profissional de Intervenção Social e Comunitária, da Escola Superior de Educação Almeida
Garrett;
Remetida alteração à Direção-Geral do Ensino Superior;
Considerando que a alteração do referido ciclo de estudos foi objeto
de registo na Direção-Geral do Ensino Superior com o número R/Cr
388.1/2015, de 3 de agosto de 2018;
Manda o Presidente da Direção da COFAC — Cooperativa de Formação e Animação Cultural, C. R. L., entidade instituidora da Escola

ANEXO
9 — Localidades, instalações e número máximo de alunos
Localidade

Lisboa. . . . . . . .

Instalações

Escola Superior de Educação Almeida Garrett.

Número máximo Número máximo
para cada admissão de alunos inscritos
de novos alunos
em simultâneo

38

76
311573583

PARTE J1
TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA
SOCIAL
Gabinete de Estratégia e Planeamento
Aviso n.º 11936/2018
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na
atual redação, por meu despacho, datado de 08 de agosto de 2018, torna-se
público que, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal
de recrutamento para seleção de um dirigente intermédio de 1.º grau, com
as atribuições constantes no artigo 3.º da Portaria n.º 132/2015, de 15 de
maio, em conjugação com o disposto nas alienas i) e j) do n.º 2 do artigo 2.º
do Decreto-Lei n.º 14/2015, de 26 de janeiro, que alterou e republicou
o Decreto Regulamentar n.º 24/2012, de 13 de fevereiro, referente ao
cargo de Diretor de Serviços de Relações Internacionais e Cooperação.
A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido,
da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados na
BEP, conforme o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, na atual redação, no prazo de 2 dias úteis a contar da
publicitação do presente aviso.
09/08/2018. — O Diretor-Geral, José Luís Albuquerque.

311577163

II SÉRIE

AIRC — ASSOCIAÇÃO INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO
Aviso (extrato) n.º 11937/2018
Procedimento concursal para recrutamento de cargo
de Direção Superior de 1.º Grau
1 — Nos termos do n.º 2, do artigo 19.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de
agosto e, na sequência do meu despacho de 06 de julho de 2018, faz-se público que se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar
do primeiro dia da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP),
procedimento concursal para o provimento do cargo de direção superior
do 1.º grau na função de Diretor(a)-Geral da Associação de Informática
da Região Centro.
2 — Os requisitos formais de provimento, perfil exigido, composição do júri e métodos de seleção, serão publicitados na Bolsa de
Emprego Público, no prazo de dois dias úteis após a publicação do
presente aviso no Diário da República, de acordo com o disposto
no n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua
redação atual.
12 de julho de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo da AIRC,
Raul José Rei Soares de Almeida.
311570026
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