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A Yeatman apresentou, no âmbito do regime contratual, a candidatura 
ao sistema de incentivos à inovação ao abrigo da Portaria n.º 1464/2007, 
de 15 de Novembro, beneficiando do regime legal previsto no n.º 2 do 
artigo 1.º da Portaria n.º 353 -C/2009, de 3 de Abril, de um projecto que 
consiste na criação de uma unidade hoteleira de luxo vocacionada para 
o enoturismo e a enoterapia, localizada no centro histórico de Vila Nova 
de Gaia, junto às caves do vinho do Porto, o que permitirá promover 
os vinhos de mesa nacionais e modernizar a oferta turística portuguesa.

O investimento em causa excede os 26,4 milhões de euros, prevendo-
-se a criação de 82 postos de trabalho e o alcance, no ano de 2017, de 
um valor de prestação de serviços de cerca de 62 milhões de euros e 
um valor acrescentado de cerca de 21,5 milhões de euros, montantes 
acumulados desde o início do investimento.

O projecto da The Yeatman Hotel, L.da, enquadra -se no regime especial 
previsto no artigo 15.º do Regulamento anexo à Portaria n.º 1464/2007, 
de 15 de Novembro, beneficiando do regime legal previsto no n.º 2 
do artigo 1.º da Portaria n.º 353 -C/2009, de 3 de Abril, demonstrando 
relevante interesse para a economia nacional pelo seu efeito estrutu-
rante para o desenvolvimento, diversificação e internacionalização da 
economia portuguesa, e ou de sectores de actividade, regiões, áreas 
consideradas estratégicas, de acordo com os critérios definidos no n.º 5 
do artigo 19.º do referido Regulamento.

Dado o seu impacto macro -económico, considera -se, assim, que o 
projecto é de grande relevância para a economia nacional e reúne as 
condições necessárias à concessão de incentivos financeiros previstos 
para os grandes projectos de investimento, o que justificou a sua apro-
vação, naquele sistema de incentivos, através do despacho do Ministro 
da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento de 16 de Dezembro 
de 2009.

Assim, ao abrigo do disposto no Decreto -Lei n.º 203/2003, de 10 de 
Setembro, é determinado:

1 — Aprovar a minuta do contrato de investimento e respectivos 
anexos, a celebrar entre o Estado Português, representado pela Agência 
para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E. P. E., e a The 
Fladgate Partnership — Vinhos, S. A., e a The Yeatman Hotel, L.da, que 
tem por objecto a criação de uma unidade hoteleira de luxo desta última 
sociedade, localizada em Vila Nova de Gaia.

2 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
21 de Dezembro de 2009. — O Ministro da Economia, da Inovação 

e do Desenvolvimento, José António Fonseca Vieira da Silva.
202721035 

 Despacho n.º 27853/2009
A SOLAGO — Investimentos Turísticos, L.da, é uma empresa que 

pertence ao Grupo CS, constituído por um conjunto de empresas espe-
cializadas no sector do turismo e no sector do imobiliário.

A SOLAGO — Investimentos Turísticos, L.da, apresentou, no âmbito 
do regime contratual, a candidatura ao sistema de incentivos à inovação 
ao abrigo da Portaria n.º 1464/2007, de 15 de Novembro, beneficiando 
do regime legal previsto no n.º 2 do artigo 1.º da Portaria n.º 353 -C/2009, 
de 3 de Abril, de um projecto que consiste na construção e equipamento 
de um hotel com a classificação de 5 estrelas na barragem de Montargil, 
em Ponte de Sor, Portalegre.

O investimento em causa excede os 27,6 milhões de euros, prevendo-
-se o alcance, no ano de 2017, ano do termo da vigência do contrato, de 
um valor de vendas e prestação de serviços de cerca de 53 milhões de 
euros e um valor acrescentado de cerca de 9,7 milhões de euros, mon-
tantes acumulados desde o início do investimento, bem como a criação 
de 54 postos de trabalho e a manutenção dos 31 já existentes.

O projecto da SOLAGO — Investimentos Turísticos, L.da, enquadra-
-se no regime especial previsto no artigo 15.º do Regulamento anexo 
à Portaria n.º 1464/2007, de 15 de Novembro, beneficiando do regime 
legal previsto no n.º 2 do artigo 1.º da Portaria n.º 353 -C/2009, de 3 de 
Abril, demonstrando relevante interesse para a economia nacional pelo 
seu efeito estruturante para o desenvolvimento, diversificação e inter-
nacionalização da economia portuguesa, e ou de sectores de actividade, 
regiões, áreas consideradas estratégicas, de acordo com os critérios 
definidos no n.º 5 do artigo 19.º do referido Regulamento.

Dado o seu impacto macroeconómico, considera -se, assim, que o 
projecto é de grande relevância para a economia nacional e reúne as 
condições necessárias à concessão de incentivos financeiros previstos 
para os grandes projectos de investimento, o que justificou a sua apro-
vação, naquele sistema de incentivos, através do despacho do Ministro 
da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, de 16 de Dezembro 
de 2009.

Assim, ao abrigo do disposto no Decreto -Lei n.º 203/2003, de 10 de 
Setembro, é determinado:

1 — Aprovar a minuta do contrato de investimento e respectivos 
anexos, a celebrar entre o Estado Português, representado pela Agência 

para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E. P. E., e a HER-
SAL — Investimentos Turísticos, S. A., e a SOLAGO — Investimentos 
Turísticos, L.da, que tem por objecto a construção e equipamento de um 
hotel com a classificação de 5 estrelas, desta última sociedade, localizado 
em Ponte de Sor, Portalegre.

2 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
21 de Dezembro de 2009. — O Ministro da Economia, da Inovação 

e do Desenvolvimento, José António Fonseca Vieira da Silva.
202720996 

 Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 23377/2009

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de dois 
postos de trabalho na carreira de técnico superior do mapa

de pessoal da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
1 — Nos termos do disposto no artigo 50.º conjugado com o n.º 2 do 

artigo 6.º e da alínea b) do n.º 1 e 3 do artigo 7.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro, e dado não existir ainda reserva de recrutamento 
quer junto da Direcção -Geral da Administração e do Emprego Público, 
quer na Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, torna -se 
público que, por despacho do Inspector -Geral de 20 de Outubro de 
2009, proferido ao abrigo de competência própria, se encontra aberto, 
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente 
Aviso no Diário da República, procedimento concursal comum para 
preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria de 
técnico superior do mapa de pessoal desta Autoridade, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos 
termos da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro e da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro, em conformidade com o seguinte.

2 — De acordo com o estabelecido no artigo 18.º da Lei n.º 69 -A/2009, 
de 24 de Março, o presente procedimento concursal foi precedido da 
declaração de confirmação do cabimento orçamental emitida pela 
3.ª Delegação da Direcção -Geral do Orçamento.

3 — Ao presente procedimento é aplicável a tramitação prevista no 
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.

4 — Prazo de validade — O presente procedimento concursal é vá-
lido para a ocupação de idênticos postos de trabalho a ocorrer no prazo 
máximo de 18 meses contados da data de homologação da lista de 
ordenação final (reserva de recrutamento interna), nos termos dos n.os 1 
a 3 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

5 — Número de postos de trabalho a ocupar — 2 lugares.
6 — Caracterização do posto de trabalho — exercícios de funções 

com grau de complexidade 3 constante no anexo à Lei n.º 12 -A/2009, 
de 27 de Fevereiro, sendo que os postos de trabalho a ocupar inserem-
-se no domínio das competências cometidas ao sector de instrução 
processual da Direcção Regional do Algarve da ASAE. Que generica-
mente se caracteriza pela realização das seguintes funções: instrução 
de processos crime e contra -ordenação, emissão de pareceres jurídicos 
atinentes à prossecução da actividade de fiscalização em matéria de 
segurança alimentar.

7 — Local de Trabalho — Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica/Direcção Regional do Algarve, sita na rua Dr. António Pi-
nheiro e Rosa em Faro.

8 — Posicionamento remuneratório — nos termos do disposto no 
artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, o posicionamento dos trabalhadores a 
recrutar será o que resultar de negociação com a Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica, após o termo do procedimento concursal.

9 — Requisitos de admissão — Ser detentor de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado ou encontrar -se em situação 
de mobilidade especial e possuir os requisitos enunciados no artigo 8.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, a saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, convenção internacional ou lei especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício de 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

9.1 — Não podem ser admitidos 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 para cuja ocupação se pretende com o 
presente procedimento concursal.
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10 — Constituem factores preferenciais, os seguintes — Conheci-
mento e experiência comprovada de coordenação de instrução pro-
cessual em matéria contra -ordenacional e de conhecimentos jurídicos 
sólidos em direito penal, segurança alimentar e segurança de produtos 
e instalações.

11 — Nível habilitacional — O nível habilitacional exigido é curso 
superior que confira grau de licenciatura ou superior, nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
não existindo a possibilidade de substituição do nível habilitacional por 
formação adequada ou experiência profissional.

11.1 — Os candidatos deverão ser detentores de licenciatura em 
Direito.

12 — Apresentação da candidatura:
12.1 — Prazo — O prazo para a presentação da candidatura é de 

10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do presente aviso 
no Diário da República.

12.2 — Formalização da candidatura — 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 11321/2009 e publicado no Diário da República de 
8 de Maio de 2009, disponível para download na página electrónica 
da ASAE (www.asae.pt), devendo constar, entre outras, as seguintes 
referências:

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

b) Dados pessoais, com indicação do nome, data de nascimento, sexo, 
nacionalidade, número de identificação fiscal, morada, endereço postal, 
número de telefone, telemóvel, e endereço electrónico, caso exista;

c) Nível habilitacional;
d) Experiência profissional e funções exercidas;
e) Identificação da relação jurídica de emprego público previamente 

estabelecida, bem como da carreira e categoria de que seja titular, da 
actividade que executa e do órgão ou serviço onde exerce funções;

f) Quaisquer outros elementos que o candidato considere relevantes 
para apreciação do seu mérito ou por constituírem motivo de preferência 
legal, os quais só poderão ser tidos em conta pelo júri se devidamente 
apresentados;

g) 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;

h) Situação perante os requisitos de admissão exigidos e previstos no 
artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro;

i) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os factos 
constantes da candidatura;

j) Local, data e assinatura.

12.3 — O não preenchimento ou o preenchimento incorrecto dos 
elementos relevantes constantes do formulário de candidatura por parte 
do candidato determina a sua exclusão ao procedimento concursal.

12.4 — A apresentação da candidatura, dirigida ao Presidente do 
Júri, é feita pessoalmente ou através correio registado, com aviso de 
recepção, até à data limite para a apresentação das candidaturas, para a 
Secção de Expediente da ASAE, sita na Av. Conde de Valbom, n.º 98, 
1064 -824 Lisboa.

12.5 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada da 
seguinte documentação:

12.5.1 — Para os candidatos em situação de mobilidade especial 
(SME) que por último se tenham encontrado a cumprir ou executar a 
atribuição, competência ou actividade caracterizadora dos postos de 
trabalho para cuja ocupação o procedimento é publicitado e para os 
titulares da carreira e categoria de técnico superior que se encontrem a 
exercer funções de conteúdo idêntico aos da publicitada, a candidatura 
deve ser instruída com os seguintes elementos:

a) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado;
b) Documentos comprovativos das habilitações literárias e profis-

sionais;
c) Documentos comprovativos da formação profissional (especiali-

zações, estágios, seminários, etc.);
d) Documentos comprovativos das actividades relevantes exercidas;
e) Fotocópia do bilhete de identidade, do cartão de contribuinte ou 

do cartão do cidadão;
f) Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem da qual 

conste a categoria e carreira, a natureza da relação jurídica de emprego 
público de que é titular, a respectiva antiguidade, e a avaliação do 
desempenho, com referência aos valores quantitativos e qualitativas, 
obtidas nos últimos três anos, nos termos e para os efeitos do disposto 
na alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
Janeiro;

g) Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem na qual 
conste a caracterização das funções exercidas pelo trabalhador ou, sendo 
trabalhador em SME, por último ocupou.

12.5.2 — Para os candidatos que exerçam ou, sendo trabalhadores 
em SME, por último tenham exercido funções de conteúdo diferente do 
inerente aos postos de trabalho a que se refere o presente procedimento 
e para os que se encontrem a exercer funções de conteúdo idêntico 
ao que caracteriza estes postos de trabalho, mas são titulares de outra 
categoria e carreira:

a) Documentos comprovativos das habilitações literárias e profis-
sionais;

b) Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem que com-
prove, de modo inequívoco, a categoria e carreira que detém, a natureza 
da relação jurídica de emprego público e a respectiva antiguidade;

c) Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem atestando 
a caracterização do posto de trabalho que o candidato ocupa ou, sendo 
trabalhador em SME, por último ocupou.

12.5.3 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos 
requisitos de admissão, bem como os indispensáveis para efectuar a 
avaliação do candidato, nomeadamente, o curriculum vitae, determina 
a exclusão do concurso, nos termos da alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

12.5.4 — A não apresentação dos restantes documentos determina a 
não valorização, em termos curriculares, dos factos ou situações que 
por eles deveriam ser comprovados.

12.5.5 — 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.

12.5.6 — Na apresentação dos documentos comprovativos das situa-
ções referenciados no ponto n.º 7 do presente Aviso, os candidatos devem 
identificar e declarar, sob compromisso de honra, a relação jurídica de 
emprego público de que são titulares bem como a carreira e categoria, 
a actividade que executam e o órgão ou serviço onde exercem funções.

12.5.7 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12.5.8 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 

da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

13 — Métodos de selecção: Atento o carácter urgente do procedi-
mento, e a necessidade premente de repor a capacidade de resposta da 
Direcção Regional do Algarve no âmbito das atribuições que lhe estão 
cometidas, nomeadamente em matéria de instrução processual, é utili-
zado, ao abrigo 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 Janeiro, um único método de selecção obriga-
tório complementado por um método de selecção facultativo. entrevista 
profissional de selecção

13.1 — Os candidatos com relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado a executarem actividades diferentes das caracte-
rizadoras dos postos de trabalho para cuja ocupação o presente proce-
dimento é publicitado, realizarão como método de selecção obrigatório 
a prova de conhecimentos.

13.1.1 — Prova de conhecimentos: Visa avaliar os conhecimentos 
académicos e ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos 
necessárias ao exercício das funções inerentes aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento concursal.

13.1.2 — A prova de conhecimentos revestirá a forma escrita, de 
natureza teórica e terá a duração de 60 minutos, e versará sobre as 
seguintes temáticas: Orgânica da ASAE, Constituição da República 
Portuguesa, Código do Procedimento Administrativo, Direito Penal, 
Processual Penal e Direito Contra -Ordenacional.

13.1.3 — Na prova de conhecimentos é adoptada a escala de valora-
ção de 0 a 20 valores com expressão até às centésimas, tendo a mesma 
carácter eliminatório do procedimento para os candidatos que obtiverem 
valoração inferior a 9,5 valores.

13.2 — Os candidatos com relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado e em SME que sejam titulares da carreira e cate-
goria de técnico superior e se encontrem ou que se tenham por último 
encontrado, a cumprir ou a executar as competências e actividades 
caracterizadoras dos postos de trabalho para cuja ocupação o presente 
procedimento é publicitado, realizarão como método de selecção obri-
gatório a avaliação curricular.

13.2.1 — Avaliação Curricular: Visa analisar a qualificação dos candi-
datos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação do desempenho obtida.

a) Atento ao conteúdo funcional do posto de trabalho a ocupar, serão 
valoradas, a habilitação académica, a formação profissional, a expe-
riência profissional e a avaliação do desempenho;
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b) Este método será valorado numa escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se a valoração até às centésimas;

c) Na acta da primeira reunião do júri serão definidos os parâmetros 
de avaliação e a respectiva ponderação bem como a grelha classificativa 
e o sistema de valoração final deste método de selecção. A acta será 
facultada aos candidatos sempre que solicitada;

d) Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores 
consideram -se excluídos do procedimento, não sendo chamados à apli-
cação do método seguinte.

13.2.2 — A fórmula da avaliação curricular relativa à aplicação dos 
factores enunciados na alínea a), constará de acta do júri a fornecer 
aos candidatos.

14 — Método de selecção facultativo ou complementar: O método 
de selecção facultativo ou complementar a utilizar será a entrevista 
profissional de selecção.

14.1 — Entrevista profissional de selecção: Visa avaliar, de forma 
objectiva e sistemática, a experiência profissional e aspectos comporta-
mentais evidenciados durante a interacção estabelecida entre o entrevis-
tador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade 
de comunicação e de relacionamento interpessoal.

14.2 — A entrevista profissional de selecção, de carácter público, é 
avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, 
Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respectivamente, as 
classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. Para esse efeito será elabo-
rada uma ficha individual contendo o resumo dos temas abordados, 
os parâmetros de avaliação e a classificação obtida em cada um deles, 
devidamente fundamentada.

15 — Ponderação e sistema de valoração final dos métodos de 
selecção — A classificação final dos métodos constituídos pela prova 
de conhecimentos, avaliação curricular e entrevista profissional de 
selecção será obtida numa escala de 0 a 20 valores, com expressão até 
às centésimas, e resulta da aplicação das seguintes fórmulas:

CF = 0,70 PC + 0,30 EPS
CF = 0,70 AC + 0,30 EPS

16 — Atento o carácter urgente do procedimento, e de acordo com 
o previsto no artigo 8.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, os 
métodos de selecção serão utilizados de forma faseada. Cada um dos 
métodos de selecção obrigatórios é eliminatório de acordo com a ordem 
enunciada na lei.

17 — 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.

18 — 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), b) c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da 
citada Portaria. A notificação indicará o dia, hora e local da realização 
dos métodos de selecção.

19 — 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.

20 — Em conformidade com o disposto na alínea t) do n.º 3 do ar-
tigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, os candidatos 
têm acesso às actas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respectiva ponderação de cada um dos métodos de selecção a utilizar, 
a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, desde 
que o solicitem.

21 — 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.

22 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, será 
publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível 
e público da ASAE, e disponibilizada na sua página electrónica.

23 — Composição do júri do procedimento — O júri do presente 
procedimento tem a seguinte composição:

Presidente — Licenciado Filipe Rodrigues Meirinho, Inspector Di-
rector da Direcção Regional do Algarve

1.º Vogal efectivo — Licenciada Maria Cristina Costa Mendes Victor, 
Inspectora Superior Principal

2.º Vogal efectivo — Licenciado Carlos Manuel Santos Rodrigues, 
Inspector Principal

1.º Vogal suplente — Licenciado Luís Francisco de Morais F. Costa 
Lopes, Inspector

2.º Vogal suplente — Licenciada Vanda Maria da Costa R. Brito C. 
Monteiro, Inspectora

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo 1.º vogal efectivo.

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

25 — Bibliografia e legislação:

Constituição da República Portuguesa;
Decreto -Lei n.º 274/2007, de 30 de Julho;
Portaria n.º 821/2007, de 31 de Julho;
Despacho n.º 20 143/2007, de 4 de Setembro.
Relativamente ao direito penal, processual penal e direito contra-

-ordenacional não se indica bibliografia

Lisboa, 22 de Outubro de 2009. — O Inspector -Geral, António Nunes.
202712588 

 Aviso n.º 23378/2009

Procedimento concursal comum, para constituição de relação ju-
rídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em 
vista o preenchimento de um posto de trabalho, da carreira téc-
nica superior.
1 — Nos termos das disposições conjugadas do n.º 2 do artigo 6.º e 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 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, titulada por 
contrato de trabalho em funções públicas 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 — Âmbito de recrutamento: Por despacho de S.E. o Secretário de 
Estado da Administração Pública n.º 1310/2009/SEAP, de 06 de Outubro 
de 2009, sobre o qual S.E. o Ministro de Estado e das Finanças exarou 
Despacho de concordância, com o n.º 53/09/MEF, de 17 de Novembro 
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, 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 Laboratório de 
Segurança Alimentar, que genericamente se caracteriza pela realização 
das seguintes funções: familiarização com o sistema de gestão da EN ISO 
17025 e prática na execução de procedimentos técnicos conducentes à 
garantia dos resultados, nomeadamente, validação de métodos químicos 
de análise, incluindo validação de métodos de análise aplicáveis a conta-
minantes biológicos, com critérios impostos por legislação comunitária; 
elaboração de métodos internos de análise; estimativa de incertezas para 
métodos de análise química; experiência na participação em ensaios 
interlaboratoriais; cumprimento de procedimentos de manutenção, ve-
rificação e calibração de equipamento analítico.

Domínio na execução de técnicas analíticas de Cromatografia Líquida 
de Alta Pressão (HPLC) com e sem derivatização com experiência 
profissional na aplicação de HPLC para a execução das seguintes de-
terminações analíticas:

Micotoxinas: Aflatoxinas B1; B2; G1; G2, Aflatoxina M1, Ocratoxina 
A, Zearalenona e Fumonisinas — deverá evidenciar conhecimentos 
técnicos especializados no manuseamento das respectivas substâncias 




