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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 
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padrão que, por terem características altamente carcinogénicas e geno-
tóxicas, exigem tratamento e condições de utilização especializados;

Conservantes: ácido benzóico e ácido sórbico, em diversos géneros 
alimentícios;

Histamina em pescado;
Hidroximetilfurfural em mel;
Açúcares em diversos géneros alimentícios;
Determinação do teor de triacilgliceróis em azeites.

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 ar-

tigo 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 admissão, 
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, 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.

9.2 — Possuir as seguintes habilitações académicas: licenciatura 
em Química.

9.3 — Experiência mínima de cinco anos no desempenho de activi-
dades laboratoriais específicas, caracterizadoras do posto de trabalho 
descrito no ponto 5. do presente aviso.

9.4 — Estar habilitado com carta de condução.
9.5 — Disponibilidade para realização de serviço externo em todo 

o país.
9.6 — 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;

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

10 — Apresentação da Candidatura:
10.1 — Prazo: O prazo para a apresentação da candidatura é de 10 dias 

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

10.2 — Formalização da Candidatura: nos termos do artigo 27.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, a candidatura deve ser forma-
lizada em suporte de papel mediante o preenchimento do formulário de 
candidatura, aprovado pelo Despacho n.º 11.321/2009 e publicado no 
Diário da República, de 08 de Maio de 2009, disponível para download 
na página electrónica da ASAE (www.asae.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 Av. Conde 
de Valbom, n.º 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 um posto de 
trabalho da carreira técnica superior — L.S. A.” bem como do n.º do 
Aviso de abertura, devendo a sua expedição ocorrer até ao termo do 
prazo fixado para entrega das candidaturas, findo o qual não serão as 
mesmas consideradas.

12.1 — Não serão consideradas candidaturas enviadas por correio 
electrónico.

12.2 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

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

13.1 — Para os candidatos em situação de mobilidade especial (SME) 
que por último se tenham encontrado a cumprir ou executar a atribui-
ção, competência ou actividade caracterizadora do posto de trabalho 
para cuja ocupação o procedimento é publicitado e para os titulares de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, titulares 
da mesma carreira e categoria, que se encontrem a exercer funções de 
conteúdo idêntico ao da publicitada, a candidatura deve ser instruída 
com os seguintes documentos:

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

dadão;
c) Fotocópia legível do Cartão de Contribuinte;
d) Fotocópia legível da Carta de Condução;
e) Curriculum Vitae detalhado, 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 ponto 
5. deste Aviso.

f) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, com data pos-
terior à do presente Aviso, emitida pelo órgão ou serviço de origem, da 
qual conste inequivocamente:

i) A identificação da carreira e da categoria de que o candidato é 
titular;

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

iii) 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, cf. alínea d), do n.º 2 do artigo 11.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro;

g) Declaração passada e autenticada pelo serviço de origem da qual 
conste a caracterização do posto de trabalho que ocupa, ou ocupou por 
último no caso dos trabalhadores em SME, em conformidade com o 
estabelecido no mapa de pessoal aprovado.

13.2 — Para os candidatos em SME e ou com relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado que exerçam funções de 
conteúdo diferente do inerente ao posto 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) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia legível do Bilhete de Identidade ou do Cartão do Ci-

dadão;
c) Fotocópia legível do Cartão de Contribuinte;
d) Fotocópia legível da Carta de Condução;
e) Curriculum Vitae detalhado, 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 ponto 
5. deste Aviso.

f) Declaração autenticada e actualizada, com data posterior à da publi-
cação do presente aviso, emitida pelo serviço de origem que comprove, 
de maneira inequívoca, a carreira e categoria do candidato e a natureza 
da relação jurídica de emprego público que detém;

g) Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem atestando 
a caracterização do posto de trabalho que o candidato ocupa ou, sendo 
trabalhador em SME, o posto de trabalho que por último ocupou.
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13.3 — Para todos os restantes candidatos, a sua candidatura deverá 
ser acompanhada dos seguintes documentos:

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

dadão;
c) Fotocópia legível do Cartão de Contribuinte;
d) Fotocópia legível da Carta de Condução;
e) Curriculum Vitae detalhado, 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 ponto 
5. deste Aviso.

14 — Métodos de selecção: nos termos do disposto no n.º 4 do ar-
tigo 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 Labora-
tório de Segurança Alimentar 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 neces-
sidade de dotar o Laboratório de Segurança Alimentar da capacidade 
de intervenção e de resposta no âmbito de todas as suas competências, 
o procedimento concursal, por razões de celeridade, decorrerá atra-
vés 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 15 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 se consideram excluídos, 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, designadamente a habilitação académica 
ou profissional, percurso profissional, relevância da experiência adqui-
rida e da formação realizada, e incide especialmente sobre as funções 
que têm desempenhado na categoria e no cumprimento ou execução 
da atribuição, competência ou actividade em causa, sendo preferen-
cialmente valorada, na área de actividade a cujo posto de trabalho se 
candidatam — para além da experiência profissional comprovada no 
exercício das funções descritas no ponto 5. do presente Aviso — a 
seguinte experiência profissional:

a) Domínio da execução de técnicas espectrofotométricas para con-
trolo de parâmetros de qualidade da água de uso laboratorial;

b) Determinação do teor de compostos polares em óleos e gorduras 
de origem animal e vegetal;

c) Determinação do resíduo seco solúvel em concentrado de tomate;
d) Determinação de actividade fosfatásica alcalina em leite e queijo.

16.1 — Neste método de selecção, serão também valorados:
a) A formação profissional relacionada com as exigências e as com-

petências necessárias ao exercício da função;
b) A avaliação de desempenho relativamente aos anos de 2006, 2007 

e 2008, para os trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida.

16.2 — Este método será valorado numa escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se a valoração até às centésimas.

16.3 — 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.

16.4 — 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.

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.

17.1 — 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.

18 — A ordenação final dos candidatos que completem o proce-
dimento resultará da média aritmética ponderada das classificações 
quantitativas dos dois métodos de selecção, que será expressa na escala 
de 0 a 20 valores, e será obtida 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 formas 
previstas nas alíneas a), b), c) ou 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 — 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.

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 — Lic. Maria da Graça Cardoso Pires Campos, Chefe de 

Divisão do Laboratório de Físico -Química.
Vogais efectivos:
1.º Vogal — Lic. Fernanda Isabel Braz Pereira, Técnica Superior.
2.º Vogal — Lic. Maria Celeste Ferreira Gomes, Técnica Superior.

Vogais suplentes:
1.º Vogal — Lic. Maria Odília Gouveia Paula Lopes, Técnica Su-

perior.
2.º Vogal — Lic. Lígia Valência Lopes Fernandes, Técnica Superior.

24.1 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impe-
dimentos pelo primeiro vogal efectivo.

25 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação, será publicitada na 2.ª série do Diário da República, afixada 
em local visível e público da ASAE, e disponibilizada na sua página 
electrónica (www.asae.pt).

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-
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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 Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, o presente aviso será publicitado 
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 (www.asae.pt) e, em jornal de expansão nacional, por extracto, 
no prazo máximo de três dias úteis contado da data de publicação no 
Diário da República.

Lisboa, 14 de Dezembro de 2009. — O Inspector -Geral, António 
Nunes.

202712393 

 Direcção-Geral das Actividades Económicas

Despacho n.º 27854/2009
Pelo meu Despacho n.º 1456/2009/DG, de 17 de Dezembro de 2009 

e de acordo com a fundamentação da proposta de nomeação apresen-
tada pelo Júri do procedimento concursal para provimento do cargo de 
direcção intermédia de 1.º grau, para Director de Serviços, ao abrigo 
do n.º 8 do artigo 21.º da Lei N.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção 
dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 51/2005, de 30 Agosto, e artigo 29.º da 
Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, foi nomeado, em comissão de 
serviço, por três anos, renováveis por períodos iguais de tempo, para 
o cargo de Director de Serviços de Comércio e Distribuição (DSCD), 
a licenciada Cristina Maria Saraiva Nunes Pinto, afecto ao mapa de 
pessoal da Direcção -Geral das Actividades Económicas.

O Júri entendeu como relevante, para além da adequação das habi-
litações académicas, a sua experiência profissional, do ponto de vista 
técnico do concurso, quer no desempenho de funções de direcção, bem 
como a qualidade da formação profissional apresentada.

Na entrevista profissional foram evidenciadas excelentes qualidades 
profissionais, ao nível da motivação, tendo demonstrado muito interesse 
no desempenho das funções de dirigente e um excelente sentido crítico 
nas situações apresentadas.

Expressou -se com muita clareza e fluência verbais. De realçar os 
conhecimentos profundos e a qualidade de experiência que detém na área 
do comércio e distribuição, bem como o conhecimento da organização 
e coordenação evidenciada pelas participações em que representou, 
designadamente a Direcção -Geral das Actividades Económicas, em 
grupos de trabalho, conferências internacionais e iniciativas legislativas, 
que permitem garantir que o seu desempenho será eficaz, conforme se 
poderá verificar na nota curricular anexa, que faz parte integrante do 
presente despacho.

Lisboa, 17 de Dezembro de 2009. — Mário Lobo, Director -Geral.

Síntese Curricular
Identificação
Nome: Cristina Maria Saraiva Nunes Pinto
Data de nascimento: 7 de Junho de 1964

Formação académica
Licenciatura em Gestão e Administração Pública com especialização 

em Gestão de Recursos Humanos — Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa (1988);

Pós -graduação em Estudos Europeus, vertente jurídica — Instituto 
Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1996/97);

Diploma de Estudos Europeus, vertente jurídica — Instituto Europeu 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2003).

Actividade profissional
Exerce, desde Junho de 2007, em regime de substituição, o cargo de 

Directora de Serviços de Comércio e Distribuição, na Direcção -Geral 
das Actividades Económicas;

2004 -2007 — Chefe de Divisão de Regulamentação e Práticas de 
Comércio, em comissão de serviços, na Direcção de Serviços de Regula-
mentação e Práticas de Comércio, da ex -Direcção -Geral da Empresa;

1997 -2003 — Técnica superior na Divisão de Enquadramento da Ac-
tividade Comercial da Direcção de Serviços de Comércio e Distribuição, 
da ex -Direcção -Geral do Comércio e da Concorrência;

1994 -1997 — Técnica superior na Direcção de Serviços do Mercado 
Interno, da ex -Direcção -Geral do Comércio;

1992 -1993 - Estagiária no Núcleo de Estatística da Direcção de Ser-
viços do Cadastro Comercial, da ex -Direcção -Geral do Comércio In-
terno;

1990 -1992 - Adjunta do Director de Recursos Humanos na empresa 
Joca -Metalomecânica, S. A.;

1989 -1990 — Docente na Escola Secundária de S. João da Talha.
Da experiência na área do comércio e distribuição destaca -se a coor-

denação de iniciativas legislativas tendo em vista a simplificação de pro-
cedimentos; a elaboração de pareceres sobre projectos de diploma com 
implicações na actividade comercial; o acompanhamento e participação 
em negociações no seio da União Europeia (adopção de regulamentação 
e outras iniciativas com implicações no sector do comércio) e na trans-
posição de directivas para a ordem jurídica nacional; a coordenação de 
actividades e implementação de metodologias no âmbito da aplicação 
de regimes de licenciamento, de autorização e de registo de estabele-
cimentos e conjuntos comerciais; o acompanhamento de actividades e 
actuações sujeitas a regulamentação específica; a emissão de pareceres 
em matérias relacionadas com a actividade comercial; a análise das 
relações comerciais de Portugal com outros países da União Europeia 
e a elaboração de trabalhos de caracterização do comércio com base em 
dados do cadastro comercial e de outras fontes estatísticas.

Formação Profissional
Frequência de diversos cursos e seminários relacionados com a activi-

dade comercial e a gestão de recursos humanos, dos quais se destacam, 
entre os mais recentes:

Seminário de Alta Direcção — Nível Avançado, realizado no INA 
(2004);

Workshop sobre a Implementação do SIADAP: Questões Emer-
gentes — promovido pela Direcção -Geral da Administração Pública 
(2006);

Seminário de Normas Técnicas de Comércio, patrocinado pelo Mi-
nistério do Comércio Chinês — University of International Business 
and Economics (UIBE) em Pequim (2006).

202714191 

 Direcção Regional da Economia do Norte

Aviso n.º 23379/2009
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum para recrutamento de um assistente ope-
racional da carreira geral de assistente operacional, do mapa de pessoal 
desta Direcção Regional, aberto pelo aviso n.º 15060/2009, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 165, de 26 de Agosto de 2009, 
homologada por meu despacho de 11 de Dezembro de 2009.

Lista Unitária de Ordenação Final 

Candidato Aprovado Classificação
(valores)

Bruno José Tavares Miranda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,10

 A presente lista encontra -se afixada no placard desta Direcção Re-
gional e disponibilizada na sua página electrónica, de acordo com o que 
se encontra previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.

Porto, 16 de Dezembro de 2009. — O Director Regional, Manuel 
Humberto Gonçalves Moura.

202713981 

 MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, 
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Secretaria-Geral

Despacho n.º 27855/2009
Por meu despacho de 23 de Outubro foi homologada a lista unitária 

de ordenação final dos candidatos ao procedimento concursal comum 
de recrutamento para constituição de relação jurídica de emprego pú-
blico por tempo indeterminado, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas, para o preenchimento de um posto de trabalho 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal desta Secretaria -Geral, na 
carreira geral de técnico superior, categoria de técnico superior, para 
exercer funções na Divisão de Análise de Imprensa, publicitada através 




