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 QUADRO 2 — Fontes de financiamento 

(Em euros)

Anos
—

Componentes
2004 -2008 2009 2010 Total

     
Orçamento do Estado — INAG (66,02 %)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 84 866,70 64 341,85 149 208,55
Câmara Municipal da Penamacor (33,98 %)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 66 553,30 10 238,15 76 791,45

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 151 420 74 580 226 000

 201778107 

 Instituto Geográfico Português

Aviso n.º 9618/2009
Foi renovado, em 6 de Maio de 2009, em nome de GEOMETRAL — Téc-

nicas de Medição e Informática, S. A., com sede social em Lisboa, na Ave-
nida Conselheiro Barjona de Freitas, n.º 20 -A, 1500 -204 Lisboa, concelho 
da Lisboa, o alvará para o exercício de actividades no domínio do Cadastro 
Predial n.º 14/99 CD, emitido em 30 de Março de 1999. O presente Alvará 
passará a ser válido até 30 de Março de 2014.

6 de Maio de 2009. — O Director -Geral, Arménio dos Santos Cas-
tanheira.

301762685 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 9619/2009
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 6.º e nos termos do ar-

tigo 50.º, ambos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, por Despacho 
do Senhor Inspector -Geral da Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica autoriza -se e torna -se pública a abertura do presente proce-
dimento concursal comum com vista ao recrutamento de um trabalhador, 
com a categoria de assistente técnico, para a celebração de um contrato de 
trabalho de funções públicas por tempo indeterminado para a ocupação 
de um lugar previsto e criado no mapa de pessoal.

2 — Os candidatos deverão ter já estabelecida uma relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado.

3 — Por ainda não se encontrar regulamentada e em funcionamento a 
Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas de Recrutamento 
(ECCRC) foi consultada a DGAEP que suspendeu até à abertura do 
primeiro procedimento concursal destinado à constituição de reservas 
de recrutamento a obrigatoriedade de consulta prévia a esta entidade.

4 — O prazo de apresentação de candidaturas ao presente procedi-
mento é de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicitação no 
Diário da República, do presente aviso.

5 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro o presente aviso será publicado na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à presente publicação em Diário da 
República e na página electrónica da Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica e por extracto, no prazo máximo de três dias úteis contado da mesma 
data, num jornal de expansão nacional.

6 — Legislação Aplicável: o recrutamento rege -se nos termos da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, 
e nos termos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

7 — Caracterização do Posto de Trabalho: Elaboração dos procedi-
mentos necessários para a aquisição de bens e serviços de acordo o novo 
regime da contratação pública aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, 
de 29 de Janeiro, gestão de stocks e conhecimentos de informática na 
óptica do utilizador.

8 — Nos termos do artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fe-
vereiro, o posicionamento do trabalhador recrutado numa das posições 
remuneratórias da categoria é objecto de negociação com a entidade 
empregadora pública e terá lugar imediatamente após o termo do pro-
cedimento concursal.

9 — A posição remuneratória na qual se enquadra a categoria do 
assistente técnico a contratar é a 1.ª, sendo o 5.º, o nível remuneratório 
correspondente ao valor de € 683,13.

10 — Local de trabalho — Avenida Conde Valbom n.º 98, em Lis-
boa

11 — Requisitos de admissão ao concurso — Nos termos da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, poderão ser admitidos os indivíduos 
que até ao termo do prazo de entrega das candidaturas, fixado no presente 
aviso, satisfaçam, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) 12.º ano de escolaridade ou curso equiparado;
b) Nos termos do disposto na alínea i) do artigo 19.º da Portaria 

n.º 83 -A/02009, de 22 de Janeiro, é possível a substituição do nível 
habilitação pela experiência profissional devidamente demonstrada e 
documentada na área profissional que caracteriza o posto de trabalho 
a ocupar.

12 — Formalização das Candidaturas — A apresentação das can-
didaturas em suporte de papel, deverá ser acompanhada, sob pena de 
exclusão, de fotocópia legível do certificado de habilitações, fotocópia 
do Bilhete de Identidade e do respectivo currículo vitae.

12.1 — As candidaturas poderão em alternativa ser enviadas por via 
electrónica, através do endereço emavelar@asae.pt e acompanhadas, 
sob pena de exclusão, do respectivo curriculum vitae, e do formulário 
tipo constante na página da ASAE devidamente preenchido, bem como 
dos documentos mencionados no ponto anterior.

12.2 — As candidaturas poderão ainda ser entregues pessoalmente, 
durante as horas normais de funcionamento da Secção de Expediente da 
ASAE, sita na Av. Conde de Valbom, n.º 98, 1064 -824 Lisboa, ou por 
carta registada com aviso de recepção, para a mesma morada, endere-
çada à ASAE, Divisão de Recursos Humanos e Expediente, devendo 
a sua expedição ocorrer até ao termo do prazo fixado para entrega das 
candidaturas, findo o qual não serão as mesmas consideradas.

12.3 — O não preenchimento ou o preenchimento incorrecto dos 
elementos relevantes do requerimento por parte dos candidatos é motivo 
de exclusão.

13 — Métodos de selecção — Os métodos de selecção são os previstos 
no artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e os estabelecidos 
no artigo 53.º da Lei 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, avaliação curricular, 
entrevista de avaliação

13.1 — Ao abrigo do n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de Janeiro, a ponderação para a valoração final da avaliação curricular 
é de 60 % e para a entrevista de avaliação de competências é de 40 %.

13.2 — Nos termos do disposto no n.º 12 do artigo 18.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, cada um dos métodos de selecção é 
eliminatório.

13.3 — Avaliação Curricular — Na avaliação curricular são conside-
rados e ponderados os elementos de maior relevância para o posto de 
trabalho a ocupar, entre os quais a habilitação académica, a formação 
profissional, a experiência profissional, a avaliação do desempenho 
relativa aos últimos três anos, se a actividade profissional, se relacionar 
com o posto de trabalho.

13.4 — Entrevista de Avaliação — A entrevista de avaliação de com-
petências visa obter informações sobre comportamentos profissionais 
directamente relacionados com as competências consideradas essenciais 
para o exercício das funções.

13.5 — Excepcionalmente, e, designadamente quando o número de 
candidatos seja de tal modo elevado, igual ou superior a 100, tornando-
-se impraticável a utilização dos métodos de selecção acima referidos, 
avaliação curricular e entrevista de avaliação, a entidade empregadora 
pública limitar -se -á a utilizar como único método de selecção obrigatória 
a avaliação curricular.

14 — Em cumprimento do disposto na alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição da República Portuguesa a Administração Pública enquanto 
entidade empregadora, promove activamente uma politica de igualdade 
de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido 
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
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15 — Composição do Júri:
Presidente: Sérgio José Cunha Silva — Director de Serviços Admi-

nistrativos
1.º Vogal: Maria Cecília Ramalho Marreiros — Chefe de Divisão e 

Gestão Financeira
2.º Vogal: Maria Amélia Conceição Santos — Assistente Técnica

16 — Serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas as actas 
do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respectiva pondera-
ção, a grelha classificativa e o sistema de valoração final.

17 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos é publicada 
na página electrónica da ASAE

2 de Março de 2009. — O Inspector -Geral, António Nunes.
201774098 

 Direcção Regional da Economia do Centro

Declaração de rectificação n.º 1271/2009
Por ter saído com inexactidão o aviso n.º 8884/2009, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 84, de 30 de Abril de 2009, rectifica-
-se que onde se lê:

«Habilitações literárias: Licenciatura.
Descrição das habilitações literárias: Licenciatura em Engenharia 

Electrotécnica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Ambiente 
e Civil, Engenharia Geológica.»

deve ler -se:
«Habilitações literárias: Licenciatura.
Descrição das habilitações literárias: Licenciatura em Engenharia 

Electrotécnica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Ambiente 
e Civil, Engenharia Geológica e Engenharia de Minas.»

5 de Maio de 2009. — O Director Regional, Justino S. Pinto.
201774802 

 Direcção Regional da Economia de Lisboa
e Vale do Tejo

Aviso n.º 9620/2009

Abertura de procedimento concursal comum
para preenchimento de dois postos de trabalho, do mapa

de pessoal da DRELVT, para a carreira de técnico superior
1 — Fundamento e legislação aplicável — Nos termos do artigo 50.º, 

n.os 2 a 4, do n.º 3 do artigo 6.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei 
n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, e uma vez que ainda não existem reser-
vas de recrutamento, quer na Direcção Regional da Economia de Lisboa 
e Vale do Tejo do Ministério da Economia e da Inovação, quer junto da 
Direcção -Geral da Administração e do Emprego Público (como previsto 
no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, faz -se 
público que, por despacho de 16 de Abril de 2009, da Directora Regional 
da Economia de Lisboa e Vale do Tejo se encontra aberto, pelo prazo de 
10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso 
no Diário da República, procedimento concursal comum de recrutamento 
para constituição de relação jurídica de emprego por tempo indeter-
minado, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, 
para o preenchimento de dois postos de trabalho do mapa de pessoal da 
Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério 
da Economia e da Inovação, a ocupar na carreira de técnico superior.

A este procedimento é aplicável a tramitação prevista pelo artigo 54.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, regulamentada pela Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, encontrando -se o presente aviso dis-
ponível na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) para consulta 
a partir do 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, 
na página electrónica da Direcção Regional de Economia (www.dre.
min -economia.pt) e por extracto, no prazo máximo de três dias úteis 
contados da mesma data, num jornal de expansão nacional.

2 — Local de trabalho — as funções inerentes aos lugares a ocupar 
serão exercidas nas instalações da Direcção Regional da Economia de 
Lisboa e Vale do Tejo, sitas na Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide 
2611 -858 Amadora.

3 — Posto de Trabalho — 2 postos de trabalho da carreira e categoria 
de Técnico Superior, para a Direcção de Serviços da Energia.

Actividade: licenciar instalações energéticas, designadamente: analisar 
projectos de instalações eléctricas de serviço particular e de serviço 

público; analisar projectos de instalações de armazenamento de combus-
tíveis, incluindo de GPL e respectivas redes; analisar projectos de postos 
de abastecimento de combustíveis; análise de projectos de instalações 
de gás natural. Realizar as vistorias às instalações licenciadas.

4 — Requisitos de admissão — Poderão candidatar -se os trabalhadores 
que preencham os requisitos previstos no artigo 52.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
detenham relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado e 
possuam licenciatura em engenharia química, mecânica ou electrotécnica.

4.1 — Podem ainda candidatar -se ao presente procedimento, os candi-
datos que não sendo titulares da habilitação exigida, possuam formação 
e experiência profissional necessárias e suficientes para que possam 
exercer as actividades inerentes aos postos de trabalho postas a concurso.

4.2 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados nas carreiras, sejam titulares das categorias 
em referência e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos 
de trabalho no mapa de pessoal da DRELVT idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

5 — Formalização das candidaturas.
5.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento, 

dirigido à Directora Regional de Economia, podendo ser entregue pesso-
almente ou, remetido através de correio, com aviso de recepção, expedido 
até ao termo do prazo fixado no número 1, para a Direcção Regional da 
Economia de Lisboa e Vale do Tejo, Estrada da Portela — Zambujal, 
Apartado 7546 - Alfragide 2611 -858 Amadora.

5.2 — O requerimento de admissão deverá indicar nome, estado 
civil, residência, código postal, telefone, número e data do bilhete de 
identidade, bem como a situação perante cada um dos requisitos de 
admissão exigidos, tais como:

a) A identificação da relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida, bem como da carreira de que é titular, da actividade que 
executa e do órgão ou serviço onde exerce funções;

b) Situação relativa ao nível habilitacional e à área de formação 
académica ou profissional;

c) Opção por métodos de selecção nos termos do n.º 2 do artigo 53.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, quando aplicável;

d) Compromisso de honra sobre a veracidade dos factos constantes 
da candidatura.

5.3 — Os candidatos deverão anexar ao requerimento de admissão ao 
processo de selecção fotocópias dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, detalhado, datado e assinado, do qual devem 
constar, designadamente, as habilitações literárias, as funções que 
exercem, bem como as que exerceram, com indicação dos respectivos 
períodos de duração e actividades relevantes, assim como a formação 
profissional detida, com indicação das acções de formação finalizadas 
(cursos, estágios, encontros, simpósios, especializações e seminários, 
indicando a respectiva duração e datas de realização);

b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Documento comprovativo das acções de formação profissional;
d) Declaração, devidamente actualizada e autenticada, emitida pelo 

serviço ou organismo de origem, da qual constem, de forma inequívoca, a 
existência e natureza do vínculo, a categoria e a antiguidade na categoria, 
na carreira e na função pública e as avaliações de desempenho obtidas.

5.4 — É dispensada a apresentação de documentos comprovativos que 
se encontrem arquivados no processo individual, no caso dos candidatos 
que exerçam funções na DRELVT.

5.5 — A não apresentação dos documentos exigidos nas alíneas (a) 
(b) e (d) do ponto 5.3 do presente aviso determina a exclusão dos can-
didatos do procedimento.

5.6 — Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso de 
dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

6 — Posicionamento remuneratório — Tendo em conta o preceituado 
no artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, o posicionamento 
dos trabalhadores recrutados numa das posições remuneratórias da ca-
tegoria é objecto de negociação com a entidade empregadora pública e 
terá lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal.

7 — Métodos de selecção: De acordo com a Lei n.º 12 -A/2008 e 
com a Portaria n.º 83 -A/2009, os métodos de selecção a utilizar são 
os seguintes:

7.1 — Prova de conhecimentos, visa avaliar os conhecimentos acadé-
micos e, ou, profissionais e as competências dos candidatos necessárias 
ao exercício das funções inerentes aos postos de trabalho em causa, 
revestindo a forma oral, com conteúdo específico adequado:

Prova oral teórica com duração de 1,30 h a incidir sobre os seguintes 
temas: Regras técnicas de instalações eléctricas de baixa tensão, regula-
mento de segurança de linhas eléctricas de alta tensão e regulamento de 
segurança de redes de distribuição de energia eléctrica de baixa tensão.




