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FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA
Aviso n.º 6197/2019
Consolidação definitiva de mobilidades
intercarreiras e intercategorias
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos da alínea b)
do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi autorizada
a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras e intercategorias,
nos termos do n.º 3 do artigo 99.º-A do anexo à Lei Geral de Trabalho
em Funções Públicas, dos seguintes trabalhadores:
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André António Gibão Barradas, consolidação da mobilidade intercarreiras e intercategorias na carreira de Assistente Operacional, categoria de
Encarregado Operacional, posição 1, nível 8, com efeitos a 01/01/2018
(aprovado em reunião de junta de 27.12.2017);
Ana Carina Teles Varela, consolidação da mobilidade intercarreiras
e intercategorias na carreira e categoria de Técnico Superior, posição 2,
nível 15, com efeitos a 01/03/2019 (aprovado em reunião de junta de
26.02.2019).
22 de março de 2019. — O Presidente da Junta de Freguesia de Vila
Franca de Xira, João Paulo Rodrigues dos Santos.
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PARTE J1
INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO
Instituto Superior de Engenharia do Porto
Aviso (extrato) n.º 6198/2019
Recrutamento para o cargo de direção intermédia de 2.º grau,
Chefe de Divisão para os Serviços Económico-Financeiros
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 51/2005, de agosto, alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro e Lei n.º 3-B2010, de 28 de abril e
republicada pela Lei n.º 64/2011 de 22 de dezembro, faz-se público que,
por despacho da Presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto

de 12 de março de 2019, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis
após a publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), o procedimento
concursal com vista ao recrutamento para o cargo de direção intermédia
de 2.º grau, Chefe de Divisão para os Serviços Económico-Financeiros,
previsto no artigo 5.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 17.º, ambos do
Regulamento de Serviços, do Instituto Superior de Engenharia do Porto,
publicado através do Despacho 13464/2010, no Diário da República,
de 19 de agosto,
Os requisitos formais de recrutamento, perfil exigido, composição do
júri e métodos de seleção serão publicitados na BEP, até ao 2.º dia útil a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.
25 de março de 2019. — O Secretário do ISEP, Alexandra Afonso
Ribeiro.
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