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30 — Em situações de igualdade de valoração, serão observados 
os critérios de ordenação preferencial estipulados no artigo 37.º do 
Decreto -Lei n.º 204/98.

31 — A lista de classificação final é notificada aos candidatos nos 
termos do artigo 40.º do Decreto  -Lei n.º 204/98, afixada em local vi-
sível e público das instalações do IDT, I. P., e disponibilizada na sua 
página electrónica.

32 — O recrutamento efectua -se pela ordem decrescente da ordenação 
final dos candidatos colocados em situação de mobilidade especial e, 
esgotados estes, dos restantes candidatos, nos termos do artigo 20.º da 
Lei n.º 69 -A/2009, de 24 de Março.

33 — O candidato com deficiência tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal, 
nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

34 — Regime de estágio — o estágio tem a duração de seis meses e 
obedece ao disposto no artigo 10.º do Decreto  -Lei n.º 97/2001.

35 — Prazo de validade — o concurso é válido para o preenchi-
mento do posto de trabalho a concurso, caducando com o respectivo 
preenchimento.

Bibliografia aconselhada:
Ref.ª A):
The Architecture of Computer Hardware and Systems Software: An 

Information Technology Approach, 3rd Edition, Irv Eglander, Amazon.
Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003, Ian 

McLean, Amazon.
Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Ser-

ver 2003 Active Directory Infrastructure, Jill Spealman & Kurt Hudson 
& Melissa Craft, Amazon.

Redes de Computadores — Locais e Wireless — Curso Completo, 
José Gouveia/Alberto Magalhães, FCA.

Tecnologia de Sistemas Distribuídos, Prof. José Alves Marques /Paulo 
Guedes, FCA.

Ref.ª B):
Oracle 10g e 9i Para Profissionais, António Rodrigues, FCA.
The Architecture of Computer Hardware and Systems Software: An 

Information Technology Approach, 3rd Edition, Irv Eglander, Amazon.
Tecnologia de Base de Dados, José Luís Pereira, FCA.
Redes de Computadores — Locais e Wireless — Curso Completo, 

José Gouveia/Alberto Magalhães, FCA.
Tecnologia de Sistemas Distribuídos, Prof. José Alves Marques /Paulo 

Guedes, FCA.

Legislação aconselhada:
Ref.ª A) e B):
Decreto -Lei n.º 221/2007, de 29 de Maio
Portaria n.º 648/2007, de 30 de Maio
Despacho normativo n.º 51/2008, de 1 de Outubro
Decreto -Lei n.º 212/2006, de 27 de Outubro, alterada pelo Decreto -Lei 

n.º 234/2008, de 2 de Dezembro;
Lei n.º 67/98, de 26 Outubro (Lei da Protecção de Dados Pessoais), 

rectificada no Diário da República, 1.ª série -A, de 28 de Novembro
22 de Março de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo, João 

Castel -Branco Goulão.
203077493 

 Aviso n.º 6634/2010
1 — Nos termos do disposto no n.os 3 e 4 do artigo 6.º, dos n.os 1 e 

3 do artigo 9.º e do artigo 50.º, todos 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 meu despacho de 18.02.2010 se encontra aberto 
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, destinado ao preenchimento 
de quatro postos de trabalho da carreira técnica superior — área de 
psicologia — vertente clínica, previstos no mapa de pessoal dos Serviços 
Centrais/Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP.

2 — Considerada a dispensa temporária da obrigatoriedade de con-
sulta prévia à Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas 
de Recrutamento (ECCRC), até à publicação de procedimento concur-
sal para constituição de reservas de recrutamento, não foi efectuada a 
consulta prevista no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de Janeiro.

3 — Por despacho do Secretário de Estado da Administração Pública, 
sob o Pública n.º 1335/2009/SEAP, de 12 de Outubro de 2009, e por 
despacho do Ministro de Estado e das Finanças, com o n.º 748/09/MEF, 
de 14 de Outubro de 2009, foi concedido parecer favorável, a título 
excepcional, nos termos do n.º 6, do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de Fevereiro, para recrutamento de trabalhadores com relação 
jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável, 
no âmbito do Ministério da Saúde.

4 — Política de Igualdade: Nos termos do Despacho Conjunto 
n.º 373/2000, de 1 de Março, e em cumprimento da alínea h) do ar-
tigo 9.º da Constituição, 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.

5 — Prazo de apresentação de candidaturas: 10 dias úteis, contados a 
partir da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

6 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho, Lei n.º 59/2008, de 
11 de Setembro e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

7 — Caracterização do posto de trabalho:
Refª A (1 posto de trabalho): Acompanhamento, monitorização e 

avaliação de programas e projectos que permitam dar suporte técnico 
à execução das actividades das Delegações Regionais em matéria de 
redução de riscos e minimização de danos. Colaboração no desenvol-
vimento de estudos técnico -científicos e na definição de orientações 
técnico normativas na área da redução de riscos e minimização de danos. 
Exercício de actividades enquanto formador na área de redução de riscos 
e minimização de danos. Funções no âmbito de trabalho em rede que 
permita a articulação intra e interinstitucional, bem como colaboração 
em grupos de trabalho interministeriais de âmbito nacional em termos 
de concepção, implementação e avaliação na área da redução de riscos 
e minimização de danos. Colaboração em processos de selecção e re-
crutamento de pessoal na área da toxicodependência.

Refª B (3 postos de trabalho): Atendimento da linha telefónica de 
ajuda e resposta ao serviço de e -mail nos diferentes domínios da inter-
venção em toxicodependências, nomeadamente prevenção, redução de 
riscos e minimização de danos, tratamento e reinserção. Manutenção, 
actualização e produção de conteúdos para funcionamento do sítio para 
jovens “tu -alinhas”, bem como do funcionamento do Chat. Actualização 
proactiva da base de dados de suporte ao trabalho efectuado na Linha 
Vida. Colaboração em projectos de âmbito nacional em termos de for-
mação, acompanhamento, avaliação e intervenção na área da relação 
de ajuda com jovens.

8 — Remuneração: Nos termos do artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro, o posicionamento dos trabalhadores recrutados numa 
das posições remuneratórias da carreira é objecto de negociação com a 
entidade empregadora pública e terá lugar imediatamente após o termo 
do procedimento concursal.

9 — Local de trabalho: Serviços Centrais do Instituto da Droga e da 
Toxicodependência, IP, Praça de Alvalade, n.º 7, 5.º ao 12.º, Lisboa.

10 — Destinatários: Trabalhadores que detenham uma relação jurídica 
de emprego público por contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado e por tempo determinado ou determinável, no 
âmbito do Ministério da Saúde.

11 — Requisitos gerais de admissão ao concurso: nos termos do 
artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, podem ser admi-
tidos a este procedimento concursal os indivíduos que até ao termo do 
prazo de entrega das candidaturas, fixado no presente aviso, satisfaçam, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:

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

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido de exercício de funções públicas ou interdito para 

o exercício daquelas a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções a que se candidata;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

12 — Requisitos especiais de admissão ao concurso: Os candidatos 
deverão possuir, sob pena de exclusão, Licenciatura em Psicologia, 
vertente Clínica.

13 — Consideram -se critérios preferenciais de admissão ao concurso:
Referência A)
Conhecimentos de software de análise estatística (SPSS), Curso de 

Formação Pedagógica de Formadores, Curso de Formação no Método 
de Avaliação Psicológica, formação complementar na área da toxico-
dependência, preferencialmente na área da redução de riscos e minimi-
zação de danos (RRMD) bem como o domínio da língua Inglesa (oral 
e escrita). Mínimo de 5 anos de experiência profissional. Mínimo de 3 
anos de experiência na área da toxicodependência, preferencialmente na 
área da RRMD. Experiência em funções de coordenação de programas 
e projectos de âmbito nacional, preferencialmente na área da toxicode-
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pendência. Experiência na área da investigação, preferencialmente no 
domínio da toxicodependência.

Referência B)
Experiência comprovada no atendimento/aconselhamento telefónico 

na área da toxicodependência nas suas várias vertentes (prevenção, 
redução de riscos e minimização de danos, reinserção e tratamento), 
experiência na implementação, acompanhamento, e avaliação de pro-
jectos de âmbito nacional com recurso à utilização de novas tecnologias. 
Experiência comprovada na produção e elaboração de materiais informa-
tivos na área da prevenção das toxicodependências e áreas associadas. 
Experiência em articulação institucional. Formação complementar na 
área da toxicodependência. Pós -graduação ou mestrado em áreas rela-
cionadas com a toxicodependência ou afins.

14 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade especial, ocupem postos de trabalho pre-
vistos no mapa de pessoal dos Serviços Centrais do Instituto da Droga 
e da Toxicodependência, IP, idênticos aos postos de trabalho para cuja 
ocupação se publicita este procedimento.

15 — As candidaturas deverão ser formalizadas obrigatoriamente, 
sob pena de exclusão, em formulário próprio, no cumprimento do dis-
posto n.º 1 do artigo 51.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e 
do Despacho n.º 11321/2009, de 8 de Maio. O formulário encontra -se 
disponível no endereço www.idt.pt e deverá ser acompanhado de carta 
dirigida ao Presidente do Conselho Directivo do Instituto da Droga e 
da Toxicodependência, IP, solicitando a sua admissão ao concurso, via 
correio registado, expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 5 do 
presente aviso, para Praça de Alvalade, n.º 7, 8.º, 1700 -036 Lisboa, ou 
entregue pessoalmente, no Núcleo de Gestão de Recursos Humanos, das 
10:00 h às 12:30 h e das 14:30 h às 16:30 h, dentro do mesmo prazo.

16 — O candidato deverá indicar a referência a que se candidata, 
bem como preencher correctamente todo o formulário, sob pena de 
exclusão.

17 — Documentos: juntamente com o requerimento, os candidatos 
deverão apresentar obrigatoriamente os seguintes documentos, sob 
pena de exclusão:

a) Curriculum Vitae detalhado, devidamente datado e assinado, em 
três exemplares;

b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
c) Declaração emitida pelo Serviço onde o candidato se encontra a 

exercer funções, onde conste, de forma inequívoca, a natureza do vínculo 
à Administração Pública;

d) Comprovativos das avaliações de desempenho que obteve;
e) Declaração emitida pelo Serviço onde o candidato se encontra a 

exercer funções, comprovativa das principais tarefas correspondentes 
ao posto de trabalho ocupado pelo candidato, com indicação da duração 
do seu exercício;

f) Fotocópia dos certificados das acções de formação/seminários/con-
ferências relacionados com o conteúdo funcional do posto de trabalho 
a que se candidata.

18 — Os candidatos com regime jurídico de emprego público por 
tempo indeterminado, devem ainda juntar, sob pena de exclusão, decla-
ração emitida e autenticada pelo Serviço onde o candidato se encontra 
a exercer funções, onde conste, de forma inequívoca, a antiguidade 
na categoria/carreira e na Administração Pública, expressa em anos, 
meses e dias, bem como a avaliação de desempenho obtida nos últimos 
três anos.

19 — As falsas declarações eventualmente prestadas pelos candi-
datos, serão punidas nos termos da lei penal, e constituem infracção 
disciplinar.

20 — Métodos de selecção: este procedimento concursal comum é 
urgente devido à necessidade de repor os recursos humanos indispen-
sáveis para prosseguir com as actividades inerentes à caracterização 
das funções do posto de trabalho a ocupar sob pena de comprometer o 
funcionamento do serviço, pelo que, de acordo com o previsto no n.º 4 
do artigo 53.º da LVCR e do n.º 2, do artigo 6.º, os candidatos realizarão 
um único método de selecção.

20.1 — Sem prejuízo do exposto no ponto seguinte, os candidatos 
realizarão obrigatoriamente uma prova de conhecimentos.

20.2 — Os candidatos que cumulativamente sejam titulares da mesma 
categoria e, se encontrem, ou, tratando -se de candidatos colocados em 
situação de mobilidade especial, se tenham por último encontrado, a 
executar actividades idênticas às publicitadas, realizarão como método 
de selecção a avaliação curricular, excepto se tal facto for afastado por 
escrito no formulário de candidatura.

20.3 — A prova de conhecimentos reveste a forma escrita e de na-
tureza teórica com a duração máxima de 120 minutos e incidirá sobre 
as seguintes temáticas:

Refª A):
Estrutura da Administração Pública; estrutura orgânica da Ad-

ministração Indirecta do Estado; orgânica e missão do Ministério 
da Saúde; orgânica, missão e atribuições do Instituto da Droga e da 
Toxicodependência, I. P. e respectivo regime; estatutos e organização 
interna do IDT, I. P.; regulamento de horário de trabalho do IDT, I. P.; 
Legislação sobre Toxicodependência; Legislação sobre estruturas de 
Redução de Riscos e Minimização de Danos; Pressupostos da Redução 
de Riscos e Minimização de Danos; Vantagens e constrangimentos à 
implementação de estruturas de Redução de Riscos e Minimização 
de Danos; Práticas de Redução de Riscos e Minimização de Danos; 
Metodologias de Diagnóstico e Planeamento em Saúde; Metodologia 
de Projecto.

Refª B):
Estrutura da Administração Pública; estrutura orgânica da Ad-

ministração Indirecta do Estado; orgânica e missão do Ministério 
da Saúde; orgânica, missão e atribuições do Instituto da Droga e da 
Toxicodependência, I. P. e respectivo regime; estatutos e organização 
interna do IDT, I. P.; regulamento de horário de trabalho do IDT, I. P.; 
Atendimento e aconselhamento Telefónico; Apoio e atendimento de 
Famílias; Resposta por e -mail; Produção de conteúdos para a Web; Cons-
trução de sítios na Web; Toxicodependência; Sexualidade; Adolescência; 
Redução de Riscos e Minimização de Danos; Prevenção; Reinserção; 
Implementação, monitorização e avaliação de Projectos Nacionais na 
área da prevenção e promoção da saúde; Treino de competências pessoais 
e sociais; Intervenção na comunidade.

20.4 — A valoração final dos candidatos expressa -se numa escala de 
0 a 20 valores, considerando -se excluído o candidato que tenha obtido 
uma valoração inferior a 9,5 valores no método de selecção aplicável.

20.5 — Os parâmetros de avaliação de cada um dos métodos de 
selecção e a respectiva ponderação, a grelha classificativa e o sistema 
de valoração final constam de actas de reunião do júri do procedimento, 
sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitadas.

20.6 — Excepcionalmente, de harmonia com o disposto no n.º 2 do 
artigo 6.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, quando o número 
de candidatos seja igual ou superior a 100, tornando -se impraticável a 
utilização do método de selecção acima referido será utilizado como 
único método de selecção obrigatório a avaliação curricular.

21 — Composição do júri:
Refª A:
Presidente: Lic. Maria Paula Dias Vale de Andrade, Responsável do 

Núcleo de Redução de Danos
Vogais efectivos: Lic. Ana Sofia Roseira Silva Albuquerque, técnica 

superior (substitui a Presidente nas suas faltas e impedimentos)
Lic. Raul António Soares de Melo, Assessor da Carreira técnica 

superior de Saúde
Vogais suplentes: Lic. Marta Isabel Alves da Silva dos Santos, Téc-

nica Superior
Lic. Miguel Ataíde Ferreira Sampaio, Técnico Superior

Refª B:
Presidente: Lic. Carla Patrícia Marques de Andrade Pissarra, Respon-

sável do Núcleo de Atendimento e Informação
Vogais efectivos: Lic. Maria Paula Dias Vale de Andrade, Responsável 

do Núcleo de Redução de Danos (Substitui a Presidente nas suas faltas 
e impedimentos)

Lic. Ana Paula da Silva Marques, Directora do Departamento de 
Intervenção na Comunidade

Vogais suplentes: Lic. Sara Cristina Oliveira Martins Moreira, Téc-
nico Superior

Lic. José Francisco Oca, Técnico Superior

22 — Publicitação:
22.1 — A lista dos resultados obtidos no método de selecção é pu-

blicitada na página electrónica do Instituto da Droga e da Toxicode-
pendência, IP e afixada nos seus Serviços Centrais, na morada indicada 
no ponto 15.

22.2 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos é publicitada 
na 2.ª série do Diário da República, na página electrónica do Instituto da 
Droga e da Toxicodependência, IP e afixada nos seus Serviços Centrais, 
na morada indicada no ponto 15.

22.3 — O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Pú-
blico (BEP), na página electrónica do Instituto da Droga e da Toxico-
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dependência, IP e em jornal de expansão nacional, após a publicitação 
no Diário da República.

23 — Legislação aconselhada para a prova de conhecimentos:
Refª.A)
Constituição da República Portuguesa — CRP
Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, pelos Decretos -Leis n.os 200/2006, 
de 25 de Outubro, e 105/2007, de 3 de Abril e pela Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de Dezembro

Decreto -Lei n.º 212/2006, de 27 de Outubro, alterada pelo Decreto -Lei 
n.º 234/2008, de 2 de Dezembro;

Decreto -Lei n.º 221/2007, de 29 de Maio
Portaria n.º 648/2007, de 30 de Maio
Despacho normativo n.º 51/2008, 1 de Outubro de 2008
Deliberação n.º 1148/2008, de 18 de Abril
Plano de Acção — Horizonte 2008: Relatório de Avaliação Interna;
Plano de Acção Contra as Drogas e as Toxicodependências 

2009 -2012;
Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool 

2010 -2012;
Conselho Europeu (2003). Recomendação do Conselho relativa à 

prevenção e redução dos efeitos nocivos da toxicodependência para 
a saúde. Jornal Oficial da União Europeia. Luxemburgo. 18/06/2003 
(2003/488/CE);

Conselho Europeu (2004). Estratégia da União Europeia de Luta 
contra a Droga 2005 -2012. Bruxelas: Conselho da União Europeia;

Decreto do Presidente da República n.º 45/91, de 6 de Setembro
Ratifica a Convenção da ONU contra o tráfico ilícito de estupefa-

cientes e substâncias psicotrópicas.
Resolução da Assembleia da República n.º 29/91, de 6 de Setembro
Aprova para ratificação, a Convenção da ONU contra o tráfico ilícito 

de estupefacientes e substâncias psicotrópicas.
Convenção de 1971 sobre as substâncias psicotrópicas
Adoptada na conferência das Nações Unidas que teve lugar em Viena, 

de 11 de Janeiro a 21 de Fevereiro de 1971) — aprovada, para adesão, 
pelo Decreto n.º 10/79 de 30 de Janeiro.

Decreto -Lei n.º 435/70, de 12 de Setembro de 1970
Aprova, para ratificação, a Convenção Única de 1961 sobre os Estu-

pefacientes, concluída em Nova Iorque em 31 de Março de 1961.
Convenção única de 1961 sobre os estupefacientes
(Concluída em Nova Iorque, em 30 -3 -1961, incluindo as modificações 

introduzidas pelo protocolo de 1972) — aprovada, para ratificação, pelo 
Decreto -Lei n.º 435/70, de 12 de Setembro.

Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro
Define o regime jurídico aplicável ao consumo de estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas, bem como a protecção sanitária e social das 
pessoas que consomem tais substâncias sem prescrição médica.

Decreto -Lei n.º 183/2001 de 21 de Junho
Aprova a criação de programas e de estruturas sócio -sanitárias 

destinadas à sensibilização e ao encaminhamento para tratamento de 
toxicodependentes bem como à prevenção e redução de atitudes ou 
comportamentos de risco acrescido e minimização de danos individuais 
e sociais provocados pela toxicodependência.

Decreto -Lei n.º 186/2006 de 12 de Setembro
Estabelece o regime de atribuição de apoios financeiros pelo Estado, 

através dos serviços e organismos centrais do Ministério da Saúde e 
das administrações regionais de saúde, a pessoas colectivas privadas 
sem fins lucrativos.

Despacho Conjunto Ministério da Justiça e Ministério da Saúde n.º 22 
144/2007 14 de Maio — Regulamento do Programa Específico de Troca 
de Seringas

Portaria n.º 131/2008 de 13 de Fevereiro
Regulamento que estabelece as condições de financiamento público 

dos projectos que constituem os programas de respostas integradas
Portaria n.º 748/2007 de 25 de Junho
Regulamento que estabelece as condições e o procedimento e criação e 

funcionamento de programas e de estruturas sócio -sanitárias de redução 
de riscos e minimização de danos.

Portaria n.º 749/2007 de 25 de Junho
Regulamento da atribuição de financiamento público a programas e a 

estruturas sócio -sanitárias de redução de riscos e minimização de danos 
no domínio da droga e da toxicodependência.

Refª.B)
Constituição da República Portuguesa — CRP
Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, pelos Decretos -Leis n.os 200/2006, 
de 25 de Outubro, e 105/2007, de 3 de Abril e pela Lei n.º 64 -A/2008, 
de 31 de Dezembro

Decreto -Lei n.º 212/2006, de 27 de Outubro, alterada pelo Decreto -Lei 
n.º 234/2008, de 2 de Dezembro;

Decreto -Lei n.º 221/2007, de 29 de Maio
Portaria n.º 648/2007, de 30 de Maio
Despacho normativo n.º 51/2008, 1 de Outubro de 2008
Deliberação n.º 1148/2008, de 18 de Abril
Plano de Acção — Horizonte 2008: Relatório de Avaliação Interna;
Plano de Acção Contra as Drogas e as Toxicodependências 

2009 -2012;
EU Drugs Strategy (2005 -2012)
Decreto do Presidente da República n.º 45/91, de 6 de Setembro
Ratifica a Convenção da ONU contra o tráfico ilícito de estupefa-

cientes e substâncias psicotrópicas.
Resolução da Assembleia da República n.º 29/91, de 6 de Setembro
Aprova para ratificação, a Convenção da ONU contra o tráfico ilícito 

de estupefacientes e substâncias psicotrópicas.
DECISÃO 2005/387/JAI DO CONSELHO, de 10 de Maio de 2005 

relativa ao intercâmbio de informações, avaliação de riscos e controlo 
de novas substâncias psicoactivas.
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 Aviso n.º 6635/2010
1 — Nos termos do disposto no n.os 3 e 4 do artigo 6.º, dos n.os 1 e 

3 do artigo 9.º e do artigo 50.º, todos 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 meu despacho de 25.02.2010 se encontra aberto 
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado, destinado ao preenchimento 
de três postos de trabalho da carreira técnica superior — áreas de Ges-
tão e Controlo Financeiro, previstos no mapa de pessoal dos Serviços 
Centrais/Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP.

2 — Por despacho do Secretário de Estado da Administração Pública, 
sob o n.º 14/2010/SEAP, de 10 de Janeiro de 2010, e por despacho do Mi-
nistro de Estado e das Finanças, sob o n.º 39/10/MEF, de 03 de Fevereiro 
de 2010, foi concedido parecer favorável, a título excepcional, nos termos 
do n.º 6, do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

3 — Considerada a dispensa temporária da obrigatoriedade de con-
sulta prévia à Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas 
de Recrutamento (ECCRC), até à publicação de procedimento concur-
sal para constituição de reservas de recrutamento, não foi efectuada a 
consulta prevista no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de Janeiro.

4 — Política de Igualdade: Nos termos do Despacho Conjunto 
n.º 373/2000, de 1 de Março, e em cumprimento da alínea h)do artigo 9.º 
da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade emprega-
dora, promove activamente uma política de igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão pro-
fissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação.

5 — Prazo de apresentação de candidaturas: 10 dias úteis, contados 
a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

6 — Legislação aplicável: Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 
Decreto -Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho, Lei n.º 59/2008, de 
11 de Setembro e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

7 — Caracterização dos postos de trabalho:
Refª A (1 posto de trabalho):
Elaboração de procedimentos nos termos do Código dos Contratos 

Públicos (CCP) — Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e ao abrigo 
de Acordo Quadro celebrado pela ANCP; efectuar a agregação de in-
formação de compras ao nível do Instituto; monitorizar os consumos 
e supervisionar a aplicação das condições negociadas; supervisionar 
a execução orçamental de compras; assegurar a gestão do património 
e do aprovisionamento dos bens necessários ao funcionamento dos 
Serviços; elaboração de Informações e pareceres técnicos no âmbito 
da área Compras e Património, nomeadamente da Contratação Pública, 
da gestão patrimonial do bens imóveis e móveis do Estado, bem como 
do Parque de Veículos do Estado, gestão de orçamentos de obras, for-
necimentos e serviços externos, e que sejam feitos por itens de compra 
e utilizando preços de referência adequados e que respeitam o Plano 
Anual de Compras (PAC), utilização da aplicação de gestão patrimonial 
(STOCK e INVENTÁRIO), execução financeira e material dos projectos 
inscritos em PIDDAC, bem como na elaboração dos relatórios semestrais 
e anuais de execução, elaboração de documentos para informação do 
Conselho Directivo, do Ministério da Saúde e outras entidades sobre os 
programas, projectos e acções, no âmbito do PIDDAC; Elaboração de 
normas e procedimentos internos, orientações técnicas e notas internas; 
controlo interno no âmbito do Sistema de Monitorização de boas práticas, 
e respectivo acompanhamento.

Refª B (1 posto de trabalho):
Desenvolver as funções de Gestão e Acompanhamento de projectos 

financiados pelo IDT, I. P. (Programas e estruturas sócio -sanitárias, 
Programas de Respostas Integradas, Equipas de Rua, Gabinetes de 
Apoio, Programas de Substituição em Baixo Limiar de Exigência) nas 
áreas da Prevenção, Tratamento, Redução de Riscos e Minimização de 
Danos, Reinserção, ao abrigo de Legislação própria; Colaboração no 
desenvolvimento e elaboração dos formulários financeiros constantes 
dos relatórios e dos pareceres a preencher pelas Entidades Promotoras 
e pelas Delegações Regionais, respectivamente; Definição dos circuitos 
de procedimentos do Programa de Respostas Integradas; Elaboração de 

Pareceres Financeiros de suporte à decisão Superior para desbloquea-
mento de verbas; Visitas de Monitorização às boas práticas no âmbito 
dos referidos projectos; Auditorias às Entidades Promotoras. Interlocutor 
privilegiado, para a componente financeira dos projectos Co -financiados 
por Fundos Comunitários na área das Drogas e Toxicodependência, 
junto dos respectivos Gestores dos Programas Comunitários: Acom-
panhamento dos projectos desenvolvidos pelos Departamentos dos 
Serviços Centrais do IDT, I. P. e suas Delegações Regionais; Visitas de 
Monitorização às boas práticas no âmbito referidos projectos; Organi-
zação da informação financeira relativa aos projectos co -financiados 
pela Comissão Europeia; Elaboração de pareceres sobre variados Pro-
gramas Internacionais de co -financiamento para possíveis candidaturas 
de projectos do IDT, I. P.

Refª C (1 posto de trabalho):
Desempenho de funções na área financeira ao nível da gestão or-

çamental em termos de O.E. e Receitas; Coordenar e articular com 
as Delegações Regionais e Departamentos intervenientes no processo 
de preparação anual do Orçamento de Funcionamento do Instituto em 
articulação com a Tutela; Elaborar documentos no âmbito da prepa-
ração e distribuição do Orçamento de Estado e de Receitas Próprias 
por Delegações Regionais e Serviços Centrais; Controlo da Execução 
Orçamental dos orçamentos de funcionamento (O.E. e Receita Própria) 
com avaliações trimestrais; Elaborar Créditos Especiais e pedidos de 
Integração de Saldo de Gerência; Compilar e tratar a informação finan-
ceira, com vista a elaborar de relatórios financeiros mensais, semestrais 
e anuais do Instituto; Elaborar e prestar de informação financeira e fiscal 
a diversas entidades; Organizar os processos de alteração orçamental; 
Elaborar informações e pospostas no âmbito do Orçamento para des-
pacho superior; Colaborar no processo de encerramento da conta de 
Gerência do Instituto. Bons conhecimentos ao nível da administração 
pública, nomeadamente dos planos de contas específicos.

8 — Remuneração: Nos termos do artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro, o posicionamento dos trabalhadores recrutados numa 
das posições remuneratórias da carreira é objecto de negociação com a 
entidade empregadora pública e terá lugar imediatamente após o termo 
do procedimento concursal.

9 — Local de trabalho: Serviços Centrais do Instituto da Droga e da 
Toxicodependência, IP, Praça de Alvalade, n.º 7, 5.º ao 12.º, Lisboa.

10 — Destinatários: Trabalhadores que detenham uma relação jurí-
dica de emprego público por contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado e por tempo determinado ou determinável, 
incluindo comissão de serviço.

11 — Requisitos gerais de admissão ao concurso: nos termos do 
artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, podem ser admi-
tidos a este procedimento concursal os indivíduos que até ao termo do 
prazo de entrega das candidaturas, fixado no presente aviso, satisfaçam, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:

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

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido de exercício de funções públicas ou interdito para 

o exercício daquelas a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções a que se candidata;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

12 — Requisitos especiais de admissão ao concurso: Os candidatos 
deverão possuir, sob pena de exclusão:

Refª A): Licenciatura em Gestão de Empresas.
Refª B): Licenciatura em Gestão de Empresas.
Refª C): Licenciatura em Contabilidade e Administração/Ramo Ad-

ministração e Controlo Financeiro.

13 — Consideram -se critérios preferenciais de admissão ao con-
curso:

Refª A): Formação no âmbito do Novo Regime dos Contratos Pú-
blicos e CAP.

Refª B): Formação no âmbito da Gestão de Projectos.
Refª C): Técnico Oficial de Contas com formação no âmbito da 

Fiscalidade.

14 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade especial, ocupem postos de trabalho pre-
vistos no mapa de pessoal dos Serviços Centrais do Instituto da Droga 
e da Toxicodependência, IP, idênticos aos postos de trabalho para cuja 
ocupação se publicita este procedimento.




