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Lista Nominativa do Pessoal do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial, I. P., colocado em situação de mobilidade especial por opção 
voluntária

Nome: Anabela Carmo Valente Fonseca Rosa
Vínculo: Contrato de trabalho em funções publicas por tempo in-

determinado
Carreira: Assistente Técnica
Categoria: Assistente Técnica
Posição Remuneratória: entre 3.º e 4.ª
Nível Remuneratório: entre 8.º e 9.º
23 de Outubro de 2009. — O Presidente, António Campinos.

202520188 

 Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.

Departamento de Recursos Humanos
Despacho (extracto) n.º 24366/2009

Por despacho do presidente de 14 de Setembro de 2009 foi Alberto da 
Cunha Nunes, segundo -ajudante na situação de licença sem vencimento, 
autorizado a regressar ao serviço para lugar do quadro de pessoal paralelo 
do município de Ponte de Lima, ficando afecto à Conservatória do Registo 
Predial de Ponte de Lima, nos termos do n.º 4 dos artigos 108.º e 109.
º do Estatuto do Notariado, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 26/2004, de 
4 de Fevereiro, com efeitos a partir de 21 de Outubro de 2009, data em 
que reiniciou a actividade. (Não carece de visto do Tribunal de Contas)

26 de Outubro de 2009. — O Director, Luís Miguel Santos.
202526782 

 MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento 
do Território e das Cidades

Louvor n.º 1365/2009
Ao cessar as funções de Secretário de Estado do Ordenamento do 

Território e das Cidades do XVII Governo Constitucional, apraz -me 
expressar público testemunho de reconhecimento e louvor à Dr.ª Maria 
Cristina Miguéns de Sousa Machado pelo permanente e elevado profis-
sionalismo, rigor e bom senso que revelou no exercício do seu cargo de 
assessora responsável, nomeadamente, pelo acompanhamento da área 
do direito da reabilitação urbana e da habitação.

19 de Outubro de 2009. — O Secretário de Estado do Ordenamento 
do Território e das Cidades, João Manuel Machado Ferrão.

202520309 

 Secretaria-Geral
Louvor n.º 1366/2009

Ao terminar a sua carreira por aposentação é de toda a justiça reconhe-
cer o relevante desempenho que a técnica superior Maria Manuela Pires 
Sousa Pacheco Pulido Garcia, demonstrou, como técnica na Divisão de 
Gestão Financeira da Secretaria -Geral do Ministério do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional.

Manifesto, pois, o reconhecimento pela competência, elevado sentido 
de responsabilidade profissional e pessoal com que a Maria Manuela 
Pires Sousa Pacheco Pulido Garcia desempenhou as suas funções, du-
rante trinta e seis anos, deixando um trabalho meritório do louvor público 
que aqui lhe presto.

13 de Julho de 2009. — A Secretária -Geral, Maria Helena Fernan-
des.

202520536 

 Agência Portuguesa do Ambiente

Departamento de Gestão de Recursos Humanos, 
Financeiros e Patrimoniais

Aviso (extracto) n.º 19924/2009

Mobilidade interna na categoria de Técnico Superior
Por despacho do Director Geral da Agência Portuguesa do Ambiente, 

e após anuência da Presidente do LNEG, I. P. (Laboratório Nacional de 

Engenharia e Geologia), foi autorizada a mobilidade interna na categoria 
de Técnico Superior de Catarina Alexandra Fonseca Ribeiro, com efei-
tos a 19 de Outubro de 2009, e pelo período de um ano, nos termos do 
artigo 60.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

30 de Outubro de 2009. — A Directora, Fernanda Piedade Martins 
Chilrito Mendes Bernardo.

202526685 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro

Despacho n.º 24367/2009
Por despacho de 26 de Outubro de 2009 do Senhor Presidente da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, foi, 
nos termos dos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 
22 de Janeiro, nomeado novo júri para prosseguimento dos trabalhos 
inerentes ao procedimento concursal com vista à ocupação de dois postos 
de trabalho de técnico superior na área da Economia, aberto pelo aviso 
n.º 17883/2009 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 198 de 
13 de Outubro.

O novo júri terá a seguinte composição:
Presidente — Prof.ª Doutora Ana Maria Pereira Abrunhosa, Vice-

-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro;

Vogais efectivos — Dr. Bernardo José Gouveia Campos, Secretário 
Técnico do Programa Operacional Regional — Mais Centro;

Dr.ª Maria José Leal Castanheira Neves, Directora de Serviços de 
Apoio Jurídico e às Autarquias Locais da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro;

Vogais suplentes — Dr. Luís Manuel Francisco Filipe, Secretário 
Técnico do Programa Operacional Regional — Mais Centro;

Dr.ª Fernanda Maria Moreira Costa, técnica superior da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

26 de Outubro de 2009. — O Presidente, Alfredo Rodrigues Marques.
202518982 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 19925/2009
Nos termos do disposto no artigo 36.º, n.º 6, da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de um 
trabalhador, com a categoria de técnico superior, para a celebração 
de um CTFPTI para a sede da ASAE, em Lisboa, aberto por Aviso 
n.º 9327/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 90 de 
11 de Maio de 2009.

A candidata aprovada Paula Cristina Ferreira Relvas, obteve a clas-
sificação final de 12,46 valores.

A lista unitária de ordenação final foi objecto de homologação me-
diante meu despacho datado de 1.10.2009.

A lista em referência é afixada nas instalações da ASAE, notifi-
cada a todos os candidatos, nos termos das disposições conjugadas 
dos artigos 30.º, n.º 1 a 3, 31.º, n.os 1 a 5, 36.º, n.os 4 e 5, da Portaria 
n.º 83 -A/2009, sendo ainda objecto de publicitação na página electrónica 
deste Organismo.

1 de Outubro de 2009. — O Inspector -Geral, António Nunes.
202516721 

 Aviso n.º 19926/2009

Procedimento concursal comum para constituição de relação ju-
rídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em 
vista o preenchimento de dois postos 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, torna -se público que, por despacho do inspector -geral da Au-
toridade 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 
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emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de dois postos 
de trabalho, previstos e não ocupados, do mapa de pessoal da ASAE, da 
carreira e categoria de técnico superior.

2 — Âmbito de recrutamento: pelo despacho do Secretário de Estado 
da Administração Pública n.º 1260/2009/SEAP, de 25 de Setembro de 
2009, sobre o qual o Senhor Secretário de Estado do Tesouro e das Finan-
ças exarou despacho de concordância, com o n.º 1089/09/SETF, de 2 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 emprego público por tempo deter-
minado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida.

3 — Para efeitos do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de Janeiro, declara -se não estarem constituídas reservas de recruta-
mento no próprio organismo, presumindo -se a inexistência de reservas 
de recrutamento constituídas pela Entidade Centralizada para a Cons-
tituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), porquanto não foram 
ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos artigos 41.º 
e seguintes da referida portaria.

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 — Caracterização do posto de trabalho — o posto de trabalho a 
ocupar insere -se no domínio das competências cometidas ao Gabinete 
Técnico -Pericial, que genericamente se caracteriza pela realização das 
seguintes funções: perícia à salubridade dos suplementos alimentares, dos 
alimentos para fins especiais, dos estimulantes derivados e sucedâneos e 
aditivos alimentares e auxiliares tecnológicos, perícia a alegações nutri-
cionais constantes na rotulagem dos géneros alimentícios em geral, pres-
tação de apoio técnico à fiscalização de estabelecimentos de catering e 
restauração pública (verificação de lay -out, condições técnico -funcionais 
e hígio -sanitárias, implementação de HACCP), prestação de apoio téc-
nico à fiscalização de estabelecimentos de fabrico e comercialização 
de suplementos alimentares, prestação de apoio técnico à fiscalização 
de estabelecimentos de produção de ovo -produtos (verificação de lay 
out condições técnico -funcionais e hígio -sanitárias, implementação de 
HACCP), perícia à rotulagem dos géneros alimentícios em geral nos 
produtos inerentes às funções, realização de fichas técnicas de fiscali-
zação relativas às áreas atribuídas, colheita de amostras especializada às 
funções desempenhadas, transmissão de conhecimentos da sua área de 
intervenção ao pessoal que desempenha funções de inspecção.

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

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

artigo 55.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 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 procedimento concursal.

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

9.1 — Ser detentor dos requisitos previstos no artigo 8.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, devendo, no requerimento, declarar 
por sua honra e em alíneas separadas relativamente a cada um deles a 
situação precisa em que se encontra.

9.2 — Possuir as seguintes habilitações académicas: estar habilitado 
com licenciatura em Ciências da Nutrição ou Ciências Alimentares.

9.3 — Estar habilitado com carta de condução.
9.4 — 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;

9.5 — 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 
formalizada em suporte de papel mediante formulário próprio, aprovado 
pelo Despacho n.º 11 321/2009 e publicado no Diário da República de 
8 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;
b) O número de identificação fiscal;
c) A data de nascimento;
d) A nacionalidade;
e) O nível habilitacional;
f) A situação jurídico -funcional.

12 — Os requerimentos 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 Avenida 
do Conde de Valbom, 98, 1050 -070 Lisboa, ou por carta registada com 
aviso de recepção, para a mesma morada, endereçada à ASAE, Divisão 
de Pessoal e Expediente, em envelope fechado com indicação exterior 
«procedimento concursal comum para preenchimento de dois postos de 
trabalho da carreira técnica superior — GTP», 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 do cartão do cidadão;
c) Fotocópia legível do cartão de contribuinte;
d) Fotocópia legível da carta de condução;
e) Curriculum vitae, datado e assinado, de onde constem os seguintes 

elementos os quais, no entanto, só poderão ser tidos em conta pelo júri 
se devidamente comprovados, mediante fotocópia legível:

Habilitações complementares (especializações, estágios, seminários, 
acções de formação, etc., com referência à sua duração em dias e ho-
ras) e experiência profissional. Estes elementos só serão considerados 
quando relacionados com o posto de trabalho caracterizado no n.º 5 
deste aviso.

13.1 — Os candidatos com relação jurídica de emprego público, 
titulada por contrato de trabalho em funções públicas, por tempo inde-
terminado ou por tempo determinado ou determinável, devem apresen-
tar — para além dos documentos já referidos no n.º 13 deste aviso — sob 
pena de exclusão, declaração autenticada, emitida pelo serviço ou or-
ganismo 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 ocupou;

iv) A menção quantitativa e qualitativa da avaliação de desempenho 
dos anos de 2006, 2007 e 2008 ou, sendo o caso, a indicação dos motivos 
de não avaliação em um 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: 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 os n.os 1 e 2 do 
artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Fevereiro, excepcionalmente, 
dada 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 Técnico — Pericial no 
âmbito das atribuições que lhe estão cometidas, por grave carência de 
recursos humanos, designadamente na área a que respeita o presente 
recrutamento, são adoptados, apenas um método de selecção obrigatório 
e um método de selecção facultativo, respectivamente:

a) Avaliação Curricular (AC) — 70 %;
b) Entrevista Profissional de Selecção (EPS) — 30 %.

15 — Atenta a urgência do presente recrutamento, perante a necessi-
dade de dotar o Gabinete Técnico  -Pericial 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;
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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: a avaliação curricular visa analisar a 
qualificação dos candidatos e incide especialmente sobre as funções 
que têm desempenhado na categoria e no cumprimento ou execução da 
atribuição, competência ou actividade em causa, designadamente:

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

b) A formação profissional relacionada com as exigências e as com-
petências necessárias ao exercício da função;

c) A avaliação de desempenho relativamente aos anos de 2006, 2007 
e 2008.

16.1 — Preferencialmente, no âmbito da experiência profissional, 
os candidatos deverão observar de formar cumulativa, os seguintes 
requisitos:

a) Sólidos conhecimentos de informática na óptica do utilizador;
b) Bons conhecimentos de Inglês;
c) Disponibilidade para realização de serviço externo em todo o país;
d) Experiência na elaboração de Pareceres Circunstanciados a todos 

os géneros alimentícios, incluindo suplementos alimentares, alimentos 
para fins especiais, novos alimentos e alegações nutricionais;

e) Experiência na avaliação da aplicação de sistemas HACCP;
f) Experiência em acompanhamento e participação em Missões Co-

munitárias em matéria de higiene dos géneros alimentícios;
g) Experiência em avaliação técnica do incumprimento da legislação 

alimentar;
h) Experiência em exames macroscópicos directos (perícias macros-

cópicas) a géneros alimentícios transformados;
i) Experiência na elaboração de Pareceres a Códigos Nacionais de 

Boas Práticas de Higiene, ao abrigo do Decreto -Lei n.º 113/2006, de 
12 de Junho.

16.2 — A avaliação curricular, constitui método de carácter elimina-
tório, 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 classificação final será obtida numa escala de 0 a 20 valores, 
através da fórmula seguinte:

CF = 0.7 AC + 0.3 EPS
sendo que:

CF — Classificação Final;
AC — Avaliação Curricular;
EPS — Entrevista Profissional de Selecção.

19 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
lecção é efectuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
em local visível e público da ASAE e disponibilizada na sua página 
electrónica.

20 — 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, 22 de Janeiro, e por uma das for-
mas 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.

21 — Os candidatos excluídos serão, como estatui o n.º 1 do ar-
tigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 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 realização da audiência de interessados, nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo.

22 — 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.

23 — 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.

24 — Composição do Júri:
Presidente — Eng.º José Manuel Serra Pedroso Lopes, Director de 

Serviços do Laboratório de Segurança Alimentar.
Vogais efectivos:
1.º Vogal — Dr.ª Maria Manuel Alves Pereira Mendes, técnica supe-

rior do Gabinete Técnico — Pericial.
2.º Vogal — Eng.º Carlos Manuel Moura Alves, técnico superior do 

Gabinete Técnico — Pericial.
Vogais suplentes:
1.º Vogal — Dr.ª Elisabete Avelar, Chefe de Divisão dos Recursos 

Humanos e Expediente
2.º Vogal — Eng.º João Paulo Baptista Dias Ramalho, técnico superior 

do Gabinete Técnico — Pericial.
O presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 

pelo primeiro vogal efectivo.
25 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos após homolo-

gação, será publicitada na 2.ª série do Diário da República, bem como 
disponibilizada na página electrónica da ASAE (www.asae.pt), após 
aplicação dos métodos de selecção.

26 — O recrutamento efectua -se pela ordem decrescente da ordenação 
final dos candidatos colocados em situação de mobilidade especial e, 
esgotados estes, dos restantes candidatos.

27 — 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.

28 — 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 contado da data de publicação no 
Diário da República.

14 de Outubro de 2009. — O Inspector -Geral, António Nunes.
202524838 

 Aviso n.º 19927/2009

Procedimento concursal comum, para constituição de relação ju-
rídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em 
vista o preenchimento de dois postos 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, conjugado 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 
dois postos de trabalho, previstos e não ocupados, do mapa de pessoal 
da ASAE, da carreira e categoria de técnico superior.

2 — Âmbito de recrutamento: Por despacho de Sua Exª o Senhor 
Secretário de Estado da Administração Pública n.º 1260/2009/SEAP, de 
25 de Setembro de 2009, sobre o qual Sua Exª o Senhor Secretário de 
Estado do Tesouro e das Finanças exarou Despacho de concordância, 
com o n.º 1089/09/SETF, de 02 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 
emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida.

3 — Para efeitos do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
declara -se não estarem constituídas reservas de recrutamento no pró-
prio organismo, presumindo -se a inexistência de reservas de recru-
tamento constituídas pela Entidade Centralizada para a Constituição 
de Reservas de Recrutamento (ECCRC), porquanto não foram ainda 
publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos artigo 41 ss da 
referida Portaria.

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 — Caracterização do posto de trabalho — o posto de trabalho a 
ocupar insere -se no domínio das competências cometidas ao Laboratório 




