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Direcção-Geral de Viação

Aviso n.o 6355/2003 (2.a série). — 1 — Nos termos do n.o 1 do
artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público
que, autorizado por despacho do director-geral de 18 de Março de
2003, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir
da data da publicação do presente aviso, concurso interno de acesso
misto com vista ao preenchimento de sete lugares de técnico superior
principal da carreira técnica superior do quadro do pessoal da Direc-
ção-Geral de Viação, constante do mapa anexo à Portaria n.o 433/96,
de 3 de Setembro, de acordo com as seguintes quotas:

a) Seis lugares a preencher por funcionários da Direcção-Geral
de Viação;

b) Um lugar a preencher por funcionário não pertencente ao
quadro da Direcção-Geral de Viação com licenciatura em
Economia.

2 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição
da República Portuguesa, 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, providenciando escrupulosamente no sen-
tido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

3 — Prazo de validade — o concurso é válido apenas para o pro-
vimento dos lugares postos a concurso, esgotando-se com o seu
preenchimento.

4 — Conteúdo funcional — funções de concepção de âmbito geral
referidas no mapa I anexo ao Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho,
e no mapa anexo à Portaria n.o 433/96, de 3 de Setembro.

5 — Local de trabalho — os lugares a prover situam-se nos serviços
centrais e regionais da Direcção-Geral de Viação sediados nas várias
capitais de distrito.

6 — Remuneração e condições de trabalho — o vencimento é o
fixado nos termos do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro,
conjugado com o Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, alte-
rado pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho, sendo as condições de trabalho
e demais regalias sociais as genericamente vigentes para a função
pública.

7 — Requisitos especiais de admissão — os requisitos enunciados
na alínea c) do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de
18 de Dezembro, alterado pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho.

7.1 — Os candidatos à quota externa deverão, ainda, possuir a licen-
ciatura em Economia.

8 — Método de selecção — o método de selecção a utilizar será
o de avaliação curricular, nos termos do artigo 22.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho.

8.1 — A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valores
e resultará da classificação obtida no método de selecção referido,
considerando-se excluído o candidato que obtenha classificação infe-
rior a 9,5 valores.

9 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular,
bem como o sistema de avaliação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam de actas de reunião do júri do concurso, sendo
as mesmas facultadas ao candidato sempre que solicitadas.

9.1 — Em caso de igualdade de classificação observar-se-á o dis-
posto nos n.os 1 e 3 do artigo 37.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho.

10 — Formalização da candidatura — as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento dirigido ao director-geral de Viação,
o qual poderá ser entregue pessoalmente ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, até ao termo do prazo fixado para a apre-
sentação das candidaturas, para a Secção de Expediente e Arquivo,
sita na Avenida da República, 16, 1.o, 1069-055 Lisboa, dele devendo
constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, data de nasci-
mento, filiação, naturalidade, nacionalidade, número e data
do bilhete de identidade e serviço que o emitiu), residência,
código postal e telefone, se o tiver;

b) Habilitações literárias;
c) Indicação da categoria que detém, serviço a que pertence

e natureza do vínculo;
d) Referência ao concurso a que se candidata;
e) Data e assinatura.

11 — O requerimento de admissão deverá ser acompanhado da
seguinte documentação:

a) Declaração actualizada emitida pelo serviço de origem que
comprove a existência e natureza do vínculo, a categoria detida
e a antiguidade na categoria, na carreira e na função pública,
bem como as classificações de serviço relevantes para o
concurso;

b) Currículo profissional actualizado e detalhado;

c) Documentos comprovativos das habilitações literárias e pro-
fissionais.

11.1 — Aos candidatos pertencentes à Direcção-Geral de Viação
não é exigida a apresentação da declaração a que se refere a alínea a)
do n.o 11, sendo ainda dispensada a apresentação dos documentos
comprovativos que constem do respectivo processo individual.

11.2 — Assiste ao júri a faculdade de solicitar ao candidato, em
caso de dúvida, a comprovação das suas declarações.

11.3 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei penal.
12 — A relação de candidatos admitidos e a lista de classificação

final serão afixadas nas instalações da Divisão de Pessoal e Expediente
Geral da Direcção-Geral de Viação, sita na Avenida da República,
16, sobreloja, em Lisboa.

13 — Legislação aplicável — ao presente concurso aplicam-se os
Decretos-Leis n.os 248/85, de 15 de Julho, 353-A/89, de 16 de Outubro,
427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decre-
to-Lei n.o 218/98, de 18 de Julho, 204/98, de 11 de Julho, e 404-A/98,
de 18 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 44/99,
de 11 de Junho, e o Código do Procedimento Administrativo.

14 — Composição do júri do concurso:

Presidente — Maria José Esteves Falcão, assessora.
Vogais efectivos:

Helena Maria Monteiro da Silva Pereira Ventura Rodrigues,
assessora, que substituirá a presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Maria Adelaide Fernandes Luís, assessora.

Vogais suplentes:

Silvina Maria Raposo Garcia, técnica superior principal.
Wilma Maria Galiano de Morais Fonseca, técnica superior

principal.

15 — A abertura do presente concurso respeita o disposto no n.o 3
da Resolução do Conselho de Ministros n.o 97/2002, de 18 de Maio.

12 de Maio de 2003. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral,
Pedro Seixas Antão.

Despacho n.o 10 412/2003 (2.a série). — Centros privados de
exames de condução — elementos de registo. — Refere o artigo 10.o-A
do Decreto-Lei n.o 175/91, de 11 de Maio, aditado pelo Decreto-Lei
n.o 209/98, de 15 de Julho, que os centros de exames devem processar
informaticamente todos os elementos de registo relativos aos exames
de condução que realizem.

No n.o 2 do mesmo artigo é dito que o conteúdo, formato, suportes
e periodicidade da comunicação da informação são fixados por des-
pacho do director-geral de Viação.

Com o presente despacho pretende-se definir o conteúdo, método
e periodicidade da comunicação da informação, pelo que determino
o seguinte:

1 — Por prova de exame, serão feitas pelos centros à Direcção-Geral
de Viação duas comunicações:

A primeira com a marcação, com a antecedência prevista na
lei, a qual será validada informaticamente, só sendo aceite
se o candidato puder legalmente ser submedido a exame;

A segunda, com a indicação do resultado da prova, examina-
dor(es) responsável(eis) trajecto realizado (no caso de prova
prática), e causas da reprovação.

2 — A Direcção-Geral de Viação disponibilizará, para este efeito,
uma interface no sistema de apoio à realização das provas teóricas.

3 — Os dados constantes das interfaces construídos, quando se trate
de elementos codificados, serão comunicados a todos os centros pela
DSI, que também informará os centros das suas actualizações.

4 — O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Junho de 2003.

24 de Abril de 2003. — O Director-Geral, António Nunes.

Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública

Escola Prática de Polícia

Aviso n.o 6356/2003 (2.a série). — Notifica-se o ex-aluno do CFA
M/148198, Pedro Miguel da Silva Rodrigues, nascido a 11 de Junho
de 1975, natural da freguesia de Massarelos, Porto, que, por despacho
de 24 de Fevereiro de 2003 do Secretário de Estado Adjunto do
Ministro da Administração Interna, exarado no parecer n.o 100-F/03,
de 10 de Maio de 2002, da Auditoria Jurídica do Ministério da Admi-
nistração Interna, e no ofício n.o 559, de 26 de Fevereiro de 2003,


