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PARTE I
VERBOS DO CAIS, S. A.
Edital n.º 947/2017
A Verbos do Cais S. A. vêm nos termos do n.º 2 da cláusula 54.º do
Contrato de Concessão, conjugado com o previsto na alínea c) do n.º 2 do
artigo 100.º e com o artigo 101.º, proceder à abertura do procedimento de
Consulta Pública da Proposta de Regulamento de Utilização e Exploração
do Porto de Recreio de Olhão, uma vez que o número de interessados é
elevado tornando assim inviável a audiência dos interessados.
A presente proposta de Regulamento de Utilização e Exploração
resulta da atribuição da Concessão do Porto de Recreio de Olhão e foi
elaborada de acordo com as regras previstas no Contrato de Concessão,
que contém as regras para a politica ambiental a implementar na área da
Concessão, contempla a calendarização dos investimentos previstos no
caderno de encargos do concurso e Contrato de Concessão bem como
o plano de pagamentos à cessionária, tendo merecido a aprovação do

Conselho de Administração da Cessionária conforme documento que
faz parte integrante da presente publicação.
A proposta de Regulamento e seus anexos bem poderão ser consultados na presente publicação na 2.ª Serie do Diário da República, no
site da Concessionária em www.portorecreioolhao.com, bem como
presencialmente nas instalações da Verbos do Cais, no Porto de Recreio
de Olhão, poderá ainda ser consultado no site oficial da DOCAPESCA
Portos e Lotas S. A.
Todas as sugestões poderão ser enviadas para o email geral@portorecreioolhao.com, ou entregues por escrito no formulário próprio
disponível nas instalações do Porto de Recreio de Olhão dentro dos
30 dias úteis subsequentes à data da presente publicação na 2.ª Serie
do Diário da República.
22 de novembro de 2017. — O Conselho de Administração da Verbos
do Cais: Teresa Cristina Aires Aragão, administradora — Maria Leonor
Duarte Jara, administradora.
310958567

PARTE J1
FINANÇAS

MAR

Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos

Aviso (extrato) n.º 14719/2017
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, 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 e pela
Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, torna-se público que a CReSAP,
entidade responsável pelo procedimento, vai proceder à abertura, pelo
prazo de dez dias úteis a contar da presente publicação, do procedimento
concursal n.º 750_CRESAP_03_02/17 de recrutamento e seleção do
cargo de Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Ação Social das
Forças Armadas.
A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste
procedimento estará disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em
www.cresap.pt.
15-11-2017. — A Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.
310931033

Aviso n.º 14720/2017
Procedimento concursal para o cargo de Direção Intermédia
de 1.º grau — Diretor de Serviços de Administração Marítima
(DSAM), da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e
Serviços Marítimos (DGRM).
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na sua atual redação, faz-se público que, por despacho de 14 de novembro de 2017 do Senhor Diretor-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos, se encontra aberto, por um período de 10 dias
úteis a contar do dia da publicitação na bolsa de emprego público (BEP),
procedimento concursal com vista ao recrutamento para o cargo de direção intermédia de 1.º grau — Direção de Serviços de Administração
Marítima (DSAM)da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos (DGRM). 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 da candidatura constará da publicitação na BEP, a ocorrer três dias úteis após
a publicação do presente aviso no Diário da República.
16 de novembro de 2017. — O Diretor de Serviços de Administração
Geral, Pedro Ramires Nobre.
310932598

