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PARTE J1

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 11860/2009

Procedimento concursal para provimento de cargo 
de Dirigente Intermédio de 2.º grau

Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a 
nova redacção dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
faz -se público que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 
(ASAE), pretende proceder à abertura de procedimento concursal para 
provimento do seguinte cargo:

1 — Vaga: Chefe de Divisão de Informática e Comunicações da 
ASAE, local — Lisboa.

2 — Área de actuação do cargo a prover — definida no I — 12, do 
Despacho n.º 23912/2008 de 23 de Setembro.

3 — Requisitos legais de provimento — os constantes do n.º 1 do 
artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto designadamente:

a) Ser trabalhador nomeado, nos termos do artigo 10.º da Lei 
12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, ou trabalhador com contrato em regime 
de funções públicas integrado na carreira técnica superior, licenciado, 
dotado de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de 
direcção, coordenação e controlo;

b) Ser detentor de quatro anos de experiência profissional em funções, 
cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja 
legalmente exigível uma licenciatura.

4 — Requisitos preferenciais:
a) Capacidade de análise, de planeamento e organização;
b) Capacidade de desenvolvimento e motivação;
c) Experiência profissional relacionada com a área profissional posta 

a concurso.

5 — Composição do Júri:
Eng.º Carlos Martins, Director de Serviços Técnicos da ASAE, que 

preside;

Dr. João Luís Simão Martins, Chefe de Divisão de Estruturas de 
Comunicação da Secretaria -Geral do Ministério da Economia e da 
Inovação;

Prof. Dr. Hélder Jorge Pinheiro Pita, Docente do Instituto Superior 
de Engenharia de Lisboa.

6 — O Método de selecção a aplicar de acordo com o n.º 1 do ar-
tigo  21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto será a entrevista pública.

7 — Prazo e Formalização das Candidaturas — as candidaturas de-
verão ser formalizadas mediante requerimento, do qual conste expressa-
mente o cargo a que se candidata, dirigido ao Inspector -Geral da ASAE, 
entregue pessoalmente durante as horas normais de funcionamento da 
Secção de Expediente, sita na Av. Conde de Valbom, n.º 98, 1064 -824 
Lisboa, ou por carta registada com aviso de recepção, no prazo de 
10 dias úteis contados a partir da data de publicitação da vaga na bolsa 
de emprego público.

O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes elementos:
a) Declaração actualizada, emitida pelo organismo com o qual candi-

dato mantém uma relação jurídica de emprego público, da qual constem 
a carreira ou categoria (no caso de carreiras pluricategoriais), o serviço 
a que pertence, a modalidade de emprego público (nomeação ou con-
trato de trabalho em funções públicas), tempo de serviço na carreira e 
na função pública da qual conste expressamente os requisitos previstos 
no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção 
dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Outros documentos considerados pertinentes para avaliação do 

perfil.

8 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, no caso 
de dúvida sobre a situação que descreva, a apresentação de documentos 
comprovativos das suas declarações.

9 — O júri poderá considerar que nenhum candidato reúne condições 
para ser nomeado.

10 — Os candidatos serão notificados do resultado do concurso, não 
havendo lugar a audiência dos interessados, conforme estabelece o n.º 11 
do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada 
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto.

8 de Junho de 2009. — O Inspector -Geral, António Nunes.
201966043 

PARTE J2

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar

Despacho (extracto) n.º 15145/2009
Por meu despacho, de 19 de Novembro de 2008:
1 — A entrada em vigor, em 1 de Março de 2008, da Lei 

n.º 12 -A/2008,de 27 de Fevereiro, que estabeleceu o novo regime de 
vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exer-
cem funções públicas, veio introduzir alterações aos mecanismos de 
progressão remuneratória, na categoria, estabelecendo para além das 
alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, a possibilidade 
destas alterações se processarem por opção gestionária do dirigente 
máximo do serviço.

2 — Através de Despacho datado de 17 de Março de 2008 procedi 
nos termos do artigo 119.º Lei n.º 67  -A/2007, de 31 de Dezembro 
(Lei do Orçamento Geral do Estado) e dos artigos 46.º, 47.º e 74.º da 
Lei n.º 12  -A/2008, ao estabelecimento do universo de carreiras onde 

seriam susceptíveis de ocorrer alterações de posição remuneratória nas 
categorias, bem como do montante máximo dos encargos financeiros 
a suportar nesse âmbito.

3 — Desenvolvimentos subsequentes na aplicação da legislação em 
vigor, no que se refere aos efeitos da avaliação do desempenho e, em 
particular, a impossibilidade de se efectuarem as promoções nas carrei-
ras, independentemente de concurso, previstas na alínea b) do n.º 3 do 
artigo 15.º da Lei n.º 10/2004, de 22 de Março, levam -me a considerar 
necessário proceder a alterações de posicionamento remuneratório por 
opção gestionária, para além das previstas no meu Despacho anterior-
mente citado, e ao abrigo do estabelecido no n.º 1 do artigo 48.º da Lei 
n.º 12  -A/2008.

4 — Cumprindo dar execução ao referido, submeti à apreciação do 
Conselho Coordenador da Avaliação, reunido para o efeito, o propósito 
de, perante a complexidade de certas actividades desenvolvidas na DG-
PRM, no âmbito da minha assessoria e face ao nível de exigência e aos 
resultados alcançados, e importando reconhecer a dedicação, o empenho 
e o esforço de alguns funcionários, reunidos os requisitos de obtenção da 
menção máxima ou imediatamente inferior na avaliação do desempenho 
de 2007, nos termos do n.º 1 do artigo 48.º da Lei n.º 12  -A/2008, de 27 




