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Vogais: Licenciados Margarida Nunes Cabral, Técnica Superior, na 
qualidade de primeiro Vogal Efectivo (que substitui o Presidente nas 
suas faltas ou impedimentos) e Isabel Fernanda Moura e Sá Costa, Di-
rectora de Administração e Recursos Humanos na qualidade de segundo 
Vogal Efectivo.

Vogais suplentes: Licenciadas Rita Heleno Mendes e Maria de Lourdes 
Santa Comba Castro.

27 — Publicitação — o presente procedimento será publicitado na 
Bolsa de Emprego Público, na página electrónica do IHRU, IP, e em 
jornal de expansão nacional, por extracto, nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

28 — “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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.”
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29. 2 — Legislação:
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU): Decreto-

-Lei n. 223/2007. Diário da República, 30 de Maio de 2007, Série I, 
n.º 104;

Estatutos do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU): 
Portaria n.º 662 -M/2007. Diário da República, 31 de Maio de 2007, 
Série I, n.º 105;

Novo Regime do Arrendamento Urbano: Lei n.º 6/2006, de 27 de 
Fevereiro;

Regime de Renda Apoiada: Decreto -Lei n.º 166/93, de 7 de Maio;
Prestação Pessoal de Renda: Portaria n.º 288/83, de 17 de Março;
Regime de Renda Condicionada: Decreto -Lei n.º 329 -A/2000, de 

22 de Dezembro;
Alienação de Fogos do Estado: Decreto -Lei n.º 141/88, de 22 de 

Abril;
Propriedade Resolúvel: Decreto -Lei n.º 23 052, de 23 de Setembro 

de 1933, e posteriores alterações;
Regime do Arrendamento Urbano: Decreto -Lei n.º 321 -B/90, de 15 

de Outubro.

29. 3 — Recursos WEB
Portal da Habitação
URL: http://www.portaldahabitacao.pt
Portal do Ordenamento do Território e do Urbanismo
URL: http://www.dgotdu.pt/
21 de Outubro de 2009. — O Vogal do Conselho Directivo, Hernâni 

Machado Duarte.
202481065 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 19329/2009
Procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica 

de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preen-
chimento de um posto de trabalho, da carreira técnica superior.

1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de Fevereiro, conjugada com a Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, 
faz -se público que por despacho do Senhor Inspector Geral da Autoridade 
de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da publicação 
do presente aviso no Diário da República, o presente procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 
um posto de trabalho, previsto e não ocupado, do mapa de pessoal da 
ASAE, da carreira e categoria de técnico superior.

2 — Parecer dos membros do Governo: Por despacho de Sua Exª o 
Senhor Secretário de Estado da Administração Pública n.º 1311/2009/
SEAP, de 6 de Outubro de 2009, sobre o qual Sua Exª o Senhor Secre-
tário de Estado Adjunto e do Orçamento, em substituição de S. Ex.ª o 
Ministro de Estado e das Finanças, exarou Despacho de concordância, 
com o n.º 726/09/MEF, de 9 de Outubro de 2009, nos termos do n.º 6 
do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, foi autorizado 
efectuar -se o recrutamento de entre pessoas com relação jurídica de 
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emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida.

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 — Legislação Aplicável: o recrutamento rege -se pela Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, e pela Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

5 — Conteúdo funcional — o posto de trabalho a ocupar insere -se no 
domínio das competências cometidas ao Gabinete de Apoio Jurídico, 
que genericamente se caracteriza pela realização das seguintes fun-
ções: apreciação de diplomas legais em matéria de segurança alimentar, 
apreciação e acompanhamento de impugnações judiciais no âmbito do 
Regime Geral das Contra -Ordenações e Crime com especial incidência 
na área alimentar, apoio jurídico na avaliação e comunicação de riscos 
na cadeia alimentar.

6 — Local de trabalho — sede da ASAE, sita na Avenida Conde 
Valbom, n.º 98 em Lisboa.

7 — Número de postos de trabalho a ocupar — um.
8 — Posicionamento remuneratório — nos termos do disposto no 

artigo 55.º, da Lei n.º 12 -A/2008, o posicionamento do trabalhador 
recrutado numa das posições remuneratórias da categoria é objecto de 
negociação com a entidade empregadora pública e terá lugar imediata-
mente após o termo do procedimento concursal.

9 — Requisitos de admissão ao concurso — São requisitos de admis-
são, sob pena de exclusão do procedimento:

a) Os previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Feve-
reiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de 
Dezembro, a saber:

i) Tenham nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela 
Constituição, convenção internacional ou lei especial;

ii) Tenham 18 anos de idade completos;
iii) Não estejam inibidos do exercício de funções públicas ou interditos 

para o exercício das funções que se propõem desempenhar;
iv) Possuam robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao 

exercício de funções;
v) Tenham cumprido as leis de vacinação obrigatória;

b) Estar habilitado com carta de condução.
c) Estar habilitado com grau de licenciado em Direito;

9.1 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente:
i) se encontrem integrados na carreira;
ii) sejam titulares da categoria e,
iii) não se encontrando em mobilidade, ocupem posto de trabalho 

previsto no mapa de pessoal da ASAE, idêntico ao presente posto de 
trabalho ora publicitado;

9.2 — Não é permitida a substituição do nível habilitacional exigido 
por formação ou experiência profissional.

10 — Formalização das Candidaturas — nos termos do artigo 27.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, a candidatura deve ser forma-
lizada em suporte de papel mediante formulário próprio, aprovado pelo 
Despacho n.º 11.321/2009 e publicado no Diário da República de 08 
de Maio de 2009, disponível na página electrónica da DGAEP (www.
dgaep.gov.pt).

11 — Motivos de não admissão e de exclusão do concurso
11.1 — Não são admitidos candidatos que não dêem cumprimento 

aos procedimentos gerais para a formalização da respectiva candidatura, 
nomeadamente:

a) Entreguem a candidatura fora do prazo estipulado para o efeito;
b) Preencham os formulários da candidatura de forma irregular, 

considerando -se como tal a inobservância das respectivas instruções.

11.2 — São excluídos os candidatos que não preencham ou preencham 
incorrectamente os elementos necessários à formalização da candidatura, 
nomeadamente:

a) O nome;
c) O número de identificação fiscal;
d) A data de nascimento;
e) A nacionalidade;
f) O nível habilitacional;
g) A situação jurídico -funcional.

12 — Os requerimentos de candidatura deverão ser entregues pessoal-
mente, 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 
Pessoal 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.

13 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada, sob 
pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia legível do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cida-

dão;
c) Fotocópia do Cartão de Contribuinte;
d) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado.

13.1 — Os candidatos com relação jurídica de emprego público, 
titulada por contrato de trabalho em funções públicas, por tempo in-
determinado ou por tempo determinado ou determinável, devem apre-
sentar — para além dos documentos já referidos no ponto 13. deste 
Aviso — sob pena de exclusão, declaração autenticada, emitida pelo 
serviço ou organismo de origem, com data posterior à do presente aviso 
de abertura, da qual conste, inequivocamente:

i) A identificação da carreira e da categoria de que o candidato seja 
titular ou em que se integre, conforme os casos;

ii) A identificação da relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida;

iii) A caracterização das funções exercidas pelo trabalhador ou, sendo 
trabalhador em situação de mobilidade especial, que por último ocu-
pou;

iv) A menção quantitativa e qualitativa da avaliação de desempenho 
dos anos 2006, 2007 e 2008, ou sendo o caso, a indicação dos motivos 
de não avaliação em 1 ou mais anos.

13.2 — O júri pode exigir aos candidatos sujeitos a Avaliação Cur-
ricular que apresentem documentos comprovativos de factos por eles 
referidos no currículo que possam relevar para a apreciação do seu mérito 
e que se encontrem deficientemente comprovados.

14 — Métodos de selecção:
14.1 — Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 53.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 2 do artigo 6.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Fevereiro, excepcionalmente, dado 
o previsível número elevado de candidaturas e a urgência na admissão 
de recursos humanos com vista à prossecução das actividades constantes 
do posto de trabalho cujo preenchimento se pretende com o presente 
procedimento concursal e a necessidade premente de repor a capacidade 
de resposta do Gabinete de Apoio Jurídico no âmbito das atribuições 
que lhe estão cometidas, por grave carência de recursos humanos, de-
signadamente na área a que respeita o presente recrutamento, é adoptado 
apenas um método de selecção obrigatório e um método de selecção 
facultativo:

a) Avaliação Curricular (70 %) — método obrigatório
b) Entrevista Profissional de Selecção (30 %) — método facultativo

15 — Atenta a urgência do presente recrutamento, perante a necessi-
dade de dotar o Gabinete de Apoio Jurídico da capacidade de intervenção 
e de resposta no âmbito de todas as suas competências, o procedimento 
concursal, por razões de celeridade, 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, da seguinte forma:

a) Aplicação, num primeiro momento, à totalidade dos candidatos, 
apenas do método obrigatório,

b) Aplicação do método facultativo apenas aos primeiros 20 candidatos 
aprovados no método anterior a convocar por tranches sucessivas, por 
ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal da sua 
situação jurídico -funcional, até à satisfação das necessidades;

c) Dispensa de aplicação do método facultativo aos restantes candi-
datos, que, não obstante terem obtido classificação não inferior a nove 
e meio (9,5) valores no método obrigatório, se consideram excluídos 
para os efeitos deste ponto, quando os candidatos aprovados nos termos 
das alíneas anteriores satisfaçam as necessidades que deram origem à 
publicitação do presente procedimento concursal.

16 — Avaliação Curricular: serão considerados os elementos de maior 
relevância para o posto de trabalho a ocupar, designadamente

a) A experiência profissional comprovada no exercício das funções 
descritas no ponto 5.;

b) A habilitação académica, nomeadamente estar habilitado com Pós-
-Graduação em Direito Administrativo;

c) A formação profissional relacionada com as exigências e as com-
petências necessárias ao exercício da função;
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d) A avaliação de desempenho relativamente aos anos de 2006, 2007 
e 2008.

16.1 — Critérios preferenciais, no âmbito da experiência profissional:
a) Experiência em matéria de segurança alimentar e direito contra-

-ordenacional;
b) Experiência no quadro da actividade do posto de trabalho em 

matérias directamente relacionadas com o apoio jurídico na avaliação 
e comunicação de riscos na cadeia alimentar;

c) Experiência e formação em direito do consumo e matérias da 
defesa do consumidor.

16.2 — Sem prejuízo do disposto na alínea c) do ponto 15. do pre-
sente Aviso, este método é de carácter eliminatório, sendo excluídos 
os candidatos que obtenham classificação inferior a dez (10) valores, 
considerando -se como tal as classificações inferiores a nove e meio 
(9,5) valores.

17 — Entrevista Profissional de Selecção: destinada a avaliar, de 
forma objectiva e sistemática, a experiência profissional e aspectos 
comportamentais evidenciados durante a interacção estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

18 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de selec-
ção é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em lo-
cal visível e público da ASAE e disponibilizada na sua página electrónica.

19 — Os candidatos admitidos serão convocados para a realização 
dos métodos de selecção, por notificação, nos termos previstos no ar-
tigo 32.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e por uma das 
formas previstas nas alíneas a) a d) do n.º 3 do artigo 30.º da mencionada 
Portaria. A notificação indicará o dia, hora e local da realização dos 
métodos de selecção.

20 — Os candidatos excluídos serão, como estatui o n.º 1 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83 -A/209, de 22 de Janeiro, notificados por uma das formas 
previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do mesmo artigo, para a reali-
zação da audiência de interessados, nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo.

21 — As actas do júri, a grelha classificativa e o sistema de valora-
ção dos métodos de selecção utilizados, são facultados aos candidatos 
sempre que solicitados.

22 — Em caso de igualdade de valoração, os critérios de desempate 
a adoptar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.

23 — Composição do Júri:
Presidente: Maria Helena do Carmo Sanches — Directora de Serviços 

do Gabinete de Apoio Jurídico
1.º Vogal: João Carlos Marques Flamino — Técnico Superior
2.º Vogal: Lúcia Azevedo Rocha — Técnica Superior
Suplentes:
1.º Vogal: Rita Maria Nazaré Santos Laranjo Ferreira, Técnica Su-

perior
2.º Vogal: Pedro Manuel Severo Teixeira Pinto, Técnico Superior 
O presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 

pelo primeiro vogal efectivo.
24 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após homo-

logação, será publicitada na 2.ª série do Diário da República, bem como 
disponibilizada na página electrónica da ASAE (www.asae.pt).

25 — 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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

26 — Em consonância com o disposto no n.º 1 do artigo 19.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, o presente aviso será pu-
blicitado na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia 
útil seguinte à presente publicação no Diário da República, na página 
electrónica da ASAE e, em jornal de expansão nacional, por extracto, 
no prazo máximo de três dias úteis contados da data de publicação no 
Diário da República.

23 de Outubro de 2009. — O Inspector -Geral, António Nunes.
202488615 

 Direcção-Geral do Consumidor

Louvor n.º 887/2009
Ao cessar funções como director -geral da Direcção -Geral do Con-

sumidor, expresso público e reconhecido louvor à técnica superior Ana 

Catarina Ferreira Marques da Fonseca, desta Direcção -Geral, por ter 
demonstrado notáveis aptidões profissionais e pessoais, no desempenho 
das sua funções destacando -se a elevada competência, zelo, dedicação 
e disponibilidade.

Relevo o profundo conhecimento que demonstrou no seu desempenho 
profissional, quer nas questões internas quer nas internacionais que lhe 
foram confiadas, dando um valioso contributo a esta Direcção -Geral.

14 de Outubro de 2009. — O Director -Geral, José Manuel Ribeiro.
202482053 

 Direcção Regional da Economia do Alentejo

Aviso n.º 19330/2009

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

da Direcção Regional da Economia do Alentejo
1.1 — Fundamento e legislação aplicável. — Nos termos do disposto 

na alínea d) n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro na 
redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, nos n.os 2 a 4 
do artigo 6.º, na alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º, no artigo 50.º, no n.º 4 
do artigo 53.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR) e da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro (adiante designada por Portaria), 
faz -se público que, por despacho de 2009 -10 -20, do Director Regional 
da Economia do Alentejo 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 indeterminado, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, para o 
preenchimento de dois postos de trabalho do mapa de pessoal da Di-
recção Regional da Economia do Alentejo, na carreira geral e categoria 
de técnico superior.

1.2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º e no artigo 54.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, declara -se não estarem 
constituídas reservas de recrutamento próprias, presumindo -se igual-
mente a inexistência de reservas de recrutamento constituídas pela 
Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas de Recrutamento 
(ECCRC),

1.3 — O presente aviso encontra -se disponível 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 da Economia do Alentejo (www.dreal.min -economia.pt) e por 
extracto, no prazo máximo de três dia úteis contado da mesma data, num 
jornal de expansão nacional.

2 — Local de trabalho — As funções inerentes aos lugares a ocupar 
serão exercidas na Direcção Regional da Economia do Alentejo, na Rua 
da República n.º 40, 7000 -656 Évora

3 — Caracterização dos Postos de Trabalho — 2 postos de trabalho, 
para as seguintes actividades:

Ref. A1) — 1 (um) posto de trabalho da carreira e categoria de Téc-
nico Superior, para o Serviço de Energia -sector dos combustíveis e 
dos equipamentos sob pressão para Gases de Petróleo Liquefeitos, de 
acordo com o conteúdo funcional definido no mapa de pessoal e no 
Anexo à LVCR.

Perfil de competências — Especificamente, o candidato deverá pos-
suir:

Experiência comprovada na análise de projectos de postos de abaste-
cimento de combustíveis, de instalações de armazenamento de combus-
tíveis, redes e ramais de distribuição de gases de petróleo liquefeitos;

Experiência comprovada na análise de projectos de recipientes sob 
pressão para gases de petróleo liquefeitos e gás natural;

Conhecimentos sólidos da legislação regulamentar do sector dos 
combustíveis e do sector dos equipamentos sob pressão;

Experiência na realização de vistorias, inspecções técnicas e fisca-
lização dos equipamentos do sector dos combustíveis e do sector do 
equipamentos sob pressão;

Experiência na elaboração de relatórios e autos de acidente. Com-
parência em Tribunal como perito dos sectores dos combustíveis e dos 
equipamentos sob pressão;

Tolerância à pressão e contrariedades;
Trabalho de equipa e cooperação;
Responsabilidade e compromisso com o serviço;
Conhecimentos avançados na área de informática;
Domínio da língua inglesa.




