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Cursos directamente relacionados com o conteúdo funcional do
lugar a prover — até ao limite de 7 valores, sendo 1 valor
por cada um;

Outros cursos — até ao limite de 2 valores, sendo 0,5 valores
por cada um.

As habilitações literárias (H) são valorizadas de acordo com a
seguinte tabela:

Doutoramento — 20;
Mestrado — 16;
Licenciatura — 14.

15.3.2 — A valorização da classificação de serviço (N) será obtida
pela média aritmética das classificações dos últimos três anos.

O valor obtido será multiplicado por 2 para converter à escala
0 a 20.

15.3.3 — Será considerado o tempo de serviço efectivo prestado
na categoria, na carreira e na função pública, nos seguintes termos:

T=5DCAT+3DCAT+3DCAR+2DFPU
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onde DCAT representa o desempenho de funções na categoria, ava-
liado de acordo com a seguinte tabela:

Até 4 anos — 12 valores;
De 5 a 7 anos — 14 valores;
De 8 a 10 anos — 16 valores;
De 11 a 12 anos — 18 valores;
Mais de 13 anos — 20 valores;

onde DCAR representa o desempenho de funções na carreira, avaliado
de acordo com a seguinte tabela:

Até 4 anos — 12 valores;.
De 5 a 8 anos — 14 valores;
De 9 a 12 anos — 16 valores;
De 13 a 16 anos — 18 valores;
Mais de 16 anos — 20 valores;

onde DFPU representa o desempenho de funções na função pública,
avaliado de acordo com a seguinte tabela:

Até 4 anos — 12 valores;
De 5 a 9 anos — 14 valores;
De 10 a 14 anos — 16 valores;
De 15 a 18 anos — 18 valores;
Mais de 18 anos — 20 valores.

15.4 — A entrevista profissional de selecção será avaliada de 0 a
20 valores e serão avaliados os seguintes factores:

a) Interesse pela actualização e valorização profissionais;
b) Motivação para o desempenho das funções;
c) Sentido de trabalho em equipa;
d) Capacidade de expressão e argumentação e fluência verbal.

16 — As listas de admissão ao concurso e de classificação final
serão afixadas nas instalações da sede do Instituto do Ambiente, Rua
da Murgueira, Zambujal, Alfragide, e as notificações dos candidatos
são efectuadas nos termos dos artigos 33.o, 34.o e 40.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho.

17 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

18 — O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente — Dr.a Fernanda da Piedade Chilrito Mendes Ber-
nardo, chefe de divisão.

Vogais efectivos:

1.o Dr.a Lília Pereira Alcobio Palma Sardica, assessora prin-
cipal, que substituirá a presidente nas suas faltas e
impedimentos.

2.o Dr.a Maria Isabel Garcia Alves Lico, assessora.

Vogais suplentes:

1.o Dr. Jorge Manuel Nascimento Fernandes, assessor
principal.

2.o Dr.a Maria do Céu Vital Morgado Marques Nunes, asses-
sora principal.

31 Janeiro de 2002. — O Presidente, João Gonçalves.

MINISTÉRIO DA CULTURA

Gabinete do Secretário de Estado
da Comunicação Social

Despacho n.o 4827/2002 (2.a série). — Nos termos e para os
efeitos do despacho n.o 12 431/99 (2.a série), de 30 de Junho, determino
que o montante global a disponibilizar em 2002, a título de apoio
financeiro do Estado à edição de obras sobre temas de comunicação
social seja de E 60 000, não podendo cada incentivo ser superior a
E 3 000.

Mais determino que no corrente ano o júri a que se refere o n.o 2.2.1
do referido despacho seja composto pelos seguintes três especialistas:

Jornalista Diana Maria Dias Andringa.
Prof. Doutor Carlos Manuel Pires Correia.
Prof. Doutor José Manuel Paquete de Oliveira.

30 de Janeiro de 2002. — O Secretário de Estado da Comunicação
Social, Alberto Arons Braga de Carvalho.

Biblioteca Nacional

Aviso n.o 3131/2002 (2.a série). — 1 — Nos termos do disposto
no Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, auto-
rizado por despacho de 8 de Junho de 2001 do director da Biblioteca
Nacional, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
a partir da data da publicação do presente aviso, concurso interno
de ingresso para o preenchimento de três lugares na categoria de
técnico profissional de 2.a classe da carreira técnico-profissional de
biblioteca e documentação, do grupo de pessoal técnico-profissional,
do quadro de pessoal da Biblioteca Nacional, criado pela Portaria
n.o 775/98, de 16 de Setembro.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para as vagas men-
cionadas, esgotando-se com o seu preenchimento.

3 — Área funcional — biblioteca e documentação.
4 — Conteúdo funcional — incumbe, genericamente, utilizando sis-

temas manuais ou automatizados, realizar tarefas relacionadas com
a aquisição, o registo, a catalogação, a cotação, o armazenamento
de espécies documentais, a gestão de catálogos e os serviços de aten-
dimento, de empréstimo e de pesquisa e de pesquisa bibliográfica,
assim como a preparação de instrumentos de difusão, aplicando nor-
mas de funcionamento de bibliotecas e serviços de documentação
de acordo com métodos e procedimentos previamente estabelecidos
(mapa II anexo ao Decreto-Lei n.o 247/91, de 10 de Julho).

5 — Legislação aplicável:

Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, e legislação com-
plementar, e 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelo Decre-
to-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho;

Decretos-Leis n.os 247/91, de 10 de Julho, e 42/96, de 7 de Maio;
Decreto-Lei n.o 89/97, de 19 de Abril;
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela

Lei n.o 44/99, de 11 de Julho.

6 — Remuneração, local e condições de trabalho:
6.1 — A remuneração é a fixada para a respectiva categoria, cons-

tante do anexo do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro,
e demais legislação complementar, sendo as regalias sociais as gene-
ricamente vigentes para a Administração Pública.

6.2 — O local de trabalho é na Biblioteca Nacional, Campo Grande,
83, Lisboa.

7 — Requisitos gerais e especiais de admissão:
7.1 — Requisitos gerais — os constantes do n.o 2 do artigo 29.o

do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
7.2 — Requisitos especiais:

Ser funcionário de qualquer serviço ou organismo da Adminis-
tração Pública ou agente nas condições referidas no n.o 1 ou
no n.o 3 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de
Julho;

Estar dentro de uma das seguintes condições, de acordo com
a alínea b) do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.o 44/99, de 11 de
Julho:

a) N.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 247/91, de 10
de Julho;

b) N.os 1 e 2 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 247/91,
de 10 de Julho, com a nova redacção dada pelo Decre-
to-Lei n.o 276/95, de 25 de Outubro.


