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das competências técnicas necessárias ao exercício da função, Tem a 
duração de 90 minutos incide sobre as seguintes temáticas:

a) Orgânica do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território 
e do Desenvolvimento Regional;

b) Orgânica do Departamento de Prospectiva e Planeamento e Re-
lações Internacionais;

c) Código do Procedimento Administrativo;
d) Regime jurídico do pessoal em Funções públicas;
e) Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Ad-

ministração Pública;
f) Lei dos Vínculos, Carreiras e Remunerações;
g) Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas;
h) Tramitação do procedimento concursal;
i) Métodos e práticas de simplificação administrativa.

10.2. 2 — Avaliação Psicológica, destinada a avaliar se e em que 
medida os candidatos dispõe das restantes competências exigíveis para 
o exercício da função.

10.3 — As ponderações a utilizar para cada método de selecção são os 
seguintes: a) Prova de conhecimentos 60 % b) Avaliação psicológica 40 % 
ou a) Avaliação Curricular 60 % b) Avaliação de Competências 40  % 

10.4 — Os parâmetros de avaliação de cada um dos métodos de se-
lecção e a respectiva ponderação, a grelha classificativa e o sistema de 
valoração final constam de actas de reuniões do júri do procedimento 
sendo as mesmas facultadas aos concorrentes sempre que solicitadas.

10.5 — A valoração final dos candidatos expressa -se numa escala de 
0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classifi-
cações quantitativas obtidas em cada método de selecção, considerando-
-se excluído o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 
valores em cada um dos métodos de selecção, e na classificação final.

10.6 — Atento o carácter urgente do procedimento, tendo em vista 
dar cumprimento às atribuições cometidas ao DPP, nomeadamente na 
área a que respeita o presente recrutamento, o mesmo decorrerá através 
da utilização faseada dos métodos de selecção, conforme previsto no 
artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

10.7 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será afixada 
em local visível e público nas instalações do Departamento de Prospec-
tiva e Planeamento e Relações Internacionais e ainda disponibilizada na 
página electrónica do Organismo.

11 — Não são admitidos os candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, e, não se encontrando em mobilidade, 
ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do serviço 
idênticos ao posto de trabalho cuja ocupação se pretende com o presente 
procedimento concursal.

12 — Formalização da candidatura:
12.1 — A formalização da candidatura é realizada em suporte de papel, 

através de requerimento de admissão, dirigido à Senhora Directora -Geral, 
entregue pessoalmente ou através de remessa pelo correio, com registo 
e aviso de recepção emitido até ao termo do prazo fixado, findo o qual 
não serão consideradas, para a Direcção de Serviços de Informação, 
Gestão e Administração, Rua D. Carlos I n.º 126 -3.º andar 1249 -073 
Lisboa, do qual constem os seguintes elementos:

a) Identificação do procedimento concursal, indicando, igualmente 
a carreira e o posto de trabalho a que se candidata

b) Identificação completa do candidato: nome, data de nascimento, 
sexo, nacionalidade, filiação, número e data do bilhete de identidade 
e respectivo serviço emissor, número de identificação fiscal, endereço 
postal e electrónico, caso exista e número de contacto telefónico;

c) Situação perante cada um dos requisitos de admissão exigidos no 
presente aviso, nomeadamente:

d) Os enunciados no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fe-
vereiro;

e) A identificação da relação jurídica de emprego publico de que 
é possuidor bem como a carreira, o serviço onde exerce funções e a 
actividade que nele executa;

f) Nível habilitacional;
g) Declaração sob compromisso de honra de que os factos que declara 

são verdadeiros.

12.2 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada, sob 
pena de exclusão, de:

a) Fotocópias legíveis do certificado de habilitações literárias e do 
Bilhete de Identidade;

b) Comprovativo das acções de formação frequentadas relacionadas 
com o conteúdo do posto de trabalho;

c) Curriculum vitae datado e assinado;
d) Declaração, devidamente actualizada e autenticada, emitida pelo 

serviço ou organismo de origem, da qual conste, de forma inequívoca, a 
existência e natureza da relação jurídica de emprego publico, a categoria 

e posição remuneratória detida e a antiguidade na categoria, na carreira e 
na função publica, bem como as avaliações de desempenho relativas aos 
últimos três anos e, na sua ausência, o motivo que determinou tal facto;

e) Declaração de funções relativa a cada uma das actividades de-
senvolvidas e respectiva experiência profissional, designadamente no 
último posto de trabalho ocupado, com relevância para o presente pro-
cedimento concursal.

13 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
14 — O júri poderá exigir, a qualquer candidato, em caso de dúvida 

sobre alguma situação constante do currículo profissional apresentado, 
documentos comprovativos das mesmas.

15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição “A 
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma politica de igualdade de oportunidades entre homens e mu-
lheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer discriminação”.

16 — O Júri do presente procedimento concursal será o seguinte: 
Presidente: Samuel Constantino Neves, Director de Serviços Vogais 
efectivos: João Manuel Barreta, Director de Serviços o qual substituirá 
o Presidente nas sua faltas e impedimentos e Maria Arménia Claro, 
Técnica Superior. Vogais suplentes: Madalena Pereira, Técnica Superior 
e Daniela Sousa, Técnica Superior.

17 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 
22 de Janeiro, o presente Aviso será publicitado na 2.ª série do Diário da 
República, na Bolsa de emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil 
subsequente à publicação no Diário da República, na página electrónica 
do DPP e, por extracto, no prazo máximo de três dias úteis, contados da 
forma anteriormente referida, em jornal de expansão nacional.

18 — Em tudo o não expressamente previsto no presente aviso, o 
concurso rege -se pelas disposições constantes da Lei n.º 12 -A/2008, de 
28 de Fevereiro e da Portaria n.º 83A/2009, de 22 de Janeiro.

19 — Bibliografia e Legislação:
Diogo Freitas do Amaral — curso de Direito Administrativo, 

2.ª ed.,Almedina;
José da S. Santos Botelho, Américo J. Pires Esteves e José Cân-

dido de Pinho, Código do Procedimento Administrativo, Almedina, 
3.ª edição;

Rui Correia de Sousa, Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que 
Exercem Funções Públicas, Quid Juris;

Paulo Veiga e Moura e Cátia Arrimar, Os novos Regimes de Vincu-
lação, de Carreiras e de Remunerações dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública, Coimbra Editora, 2008;

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro;
Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro;
Lei n.º 66 -B/2007 de 28 de Dezembro;
Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro;
Decreto -Lei n.º 121/2008, de 11 de Julho;
Portaria 83 -A/2009, de 22 de Janeiro;
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 

30 de Agosto.
5 de Junho de 2009. — A Directora-Geral, Manuela Proença. 

201891029 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 10897/2009
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 6.º e nos termos do artigo 

50.º, ambos da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro por Despacho do 
Inspector-Geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 
autoriza-se e torna-se pública a abertura do presente procedimento 
concursal comum com vista ao recrutamento de um trabalhador, com 
a categoria de técnico superior, 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 durante um ano a 
obrigatoriedade de consulta 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.
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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 Auto-
ridade de Segurança Alimentar e Económica e por extracto, no prazo 
máximo de três dias úteis contado da mesma data, num jornal de ex-
pansão nacional.

6 — Legislação Aplicável: o recrutamento rege-se nos termos da Lei 
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 e revisão de 
fichas técnicas de fiscalização, elaboração de respostas a pedidos de 
esclarecimento solicitados pelos operadores económicos, elaboração de 
respostas a pedidos de esclarecimento solicitados por organismos públi-
cos, análise e avaliação de documentos técnicos, emissão de Pareceres 
Técnicos, visitas técnicas a estabelecimentos, apoio técnico em acções 
de fiscalização, elaborações de perícias a géneros alimentícios de origem 
animal, planeamento de programas de trabalho no âmbito do Plano Na-
cional de Pesquisa de Resíduos, elaboração e revisão de notas técnicas, 
elaboração e revisão de procedimentos de colheita de amostras.

8 — Nos termos do artigo 55.º da Lei 12-A/2008, de 27 de Feve-
reiro, 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 enquadram a categoria dos 
técnicos superior a contratar situa-se entre a 2.ª e a 3.ª e no 15.º e 19.º ní-
vel remuneratório, sendo o valor de remuneração base de € 1.373,12.

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

11 — Requisitos de admissão ao concurso — Nos termos da Lei 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) Licenciaturas: Medicina Veterinária.
b) Experiência mínima de três anos na área de perícia a géneros 

alimentícios;
c) Experiência mínima de dois anos nas matérias constantes do posto 

de trabalho.
d) Disponibilidade para realização de serviço externo em todo o 

país;
e) Estar habilitado de carta de condução.

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, bem como 
comprovativo da relação jurídica de emprego público.

12.1 — Os formulários de candidatura deverão ser entregues pesso-
almente, após o seu correcto preenchimento, 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, endereçada 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

12.2 — Em alternativa, a apresentação da candidatura poderá ser feita 
por via electrónica, através do endereço emavelar@asae.pt, devendo 
ser acompanhada do formulário constante na página da ASAE e dos 
documentos mencionados no ponto 12.

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 estabele-
cidos 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 
83-A/2009, de 22 de Janeiro cada um dos métodos de selecção é eli-
minatório.

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.

15 — Composição do Júri:
Presidente: Maria de Lurdes Santos Gonçalves — Inspectora Di-

rectora
1.ª Vogal: Fernando Alberto Maximino Silva — Inspector Chefe
2.º Vogal: Maria Manuel Ferreira Alves Pereira Mendes — Técnica 

Superior
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

16 de Março de 2009. — O Inspector-Geral, António Nunes.
201897875 

 Direcção-Geral das Actividades Económicas

Declaração de rectificação n.º 1491/2009
Por ter sido publicado com inexactidão o Despacho n.º 10136/2009, 

publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 74, de 16 de Abril de 
2009, rectifica -se o seguinte:

Onde se lê:
“Isabel Maria Vaz dos Santos Laginha”

deve ler -se:
“Isabel Maria Vaz Domingos dos Santos Laginha”.
4 de Junho de 2009. — O Director -Geral, Mário Lobo.

201890884 

 Declaração de rectificação n.º 1492/2009
Por ter sido publicado com inexactidão o Despacho n.º 12286/2009, no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 99, de 22 de Maio de 2009, rectifica -se 
que onde se lê «Maria Luísa do Nascimento Coelho Canas Mendes» deve 
ler -se «Ana Luísa do Nascimento Coelho Canas Mendes».

4 de Junho de 2009. — O Director -Geral, Mário Lobo.
201890843 

 Direcção Regional da Economia do Norte

Despacho n.º 13787/2009
Tendo -se verificado a incorrecção do posicionamento remuneratório 

aquando do ingresso do trabalhador Paulo Rogério Carvalho Ribalonga 
no quadro de pessoal da Direcção Regional da Economia do Norte, 
revogo o anterior despacho de nomeação publicado no DR, 2.ª Série, 
n.º 54 de 2005 -03 -17, nomeando -o na carreira de motorista de pesados, 
do grupo de pessoal auxiliar (escalão 2, índice 160), com efeitos a 01 
de Abril de 2005.

29 de Maio de 2009. — O Director Regional, Manuel Humberto 
Gonçalves Moura.

201890592 

 Despacho n.º 13788/2009
De acordo com o artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, na 

redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, nomeio em 
comissão de serviço e pelo período de três anos, após procedimento 
concursal, para o cargo de Director de Serviços de Energia, da Direc-




