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 Aviso (extracto) n.º 12754/2010
Nos termos do artigo 95.º e para efeitos do n.º 1 do artigo 96.º do 

Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de Março, torna -se público que a lista 
de antiguidades, reportada a 31 de Dezembro de 2009, do pessoal com 
funções policiais referente às categorias a seguir designadas, se encontra 
publicada em anexo à Ordem de Serviço n.º 98 — II Parte, de 09 de 
Junho de 2010, e já distribuída a todos os Comandos, Estabelecimentos 
de Ensino e Unidades Especiais.

Agentes principais;
Agentes.
Lisboa e Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública, 21 

de Junho de 2010. — O Director do Departamento, Miguel Mendes, 
intendente.

203396796 

 Aviso (extracto) n.º 12755/2010
Nos termos do artigo 95.º e para efeitos do n.º 1 do artigo 96.º do 

Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de Março, torna -se público que a lista 
de antiguidades, reportada a 31 de Dezembro de 2009, do pessoal com 
funções policiais referente às categorias a seguir designadas, se encontra 
publicada em anexo à Ordem de Serviço n.º 22, II Parte, de 04 de Feve-
reiro de 2010, e já distribuídas a todos os Comandos, Estabelecimentos 
de Ensino e Unidades Especiais:

Superintendente -chefe
Intendente
Subintendente
Comissário
Subcomissário
Lisboa e Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública, 21 

de Junho de 2010. — O Director do Departamento, Miguel Mendes, 
intendente.

203397087 

 Aviso (extracto) n.º 12756/2010
Nos termos do artigo 95.º e para efeitos do n.º 1 do artigo 96.º do 

Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de Março, torna -se público que a Recti-
ficação à lista de antiguidades, reportada a 31 de Dezembro de 2009, 
do pessoal com funções policiais referente às categorias a seguir de-
signadas, se encontra publicada em anexo à Ordem de Serviço n.º 74, 
II Parte, de 29 de Abril de 2010, e já distribuídas a todos os Comandos, 
Estabelecimentos de Ensino e Unidades Especiais:

Superintendente -chefe
Intendente
Subintendente
Comissário
Subcomissário.
Lisboa e Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública, 21 

de Junho de 2010. — O Director do Departamento, Miguel Mendes, 
intendente.

203397192 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO 
E DO DESENVOLVIMENTO

Secretaria-Geral

Aviso n.º 12757/2010
Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que se procedeu, 
em 14 de Junho de 2010, à celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, nos termos da Lei n.º 59/2008, de 
11 de Setembro, com efeitos à mesma data, com Ana Maria Ferreira 
Castelão Dias Ferreira, na sequência de procedimento concursal aberto 
pelo aviso n.º 15309/2009 — Refª A, publicado no Diário da República, 
n.º 169, 2.ª série, de 1 de Setembro de 2009, para ocupação de um posto 
de trabalho da carreira e categoria de técnico superior do mapa de pes-
soal da Secretaria -Geral do Ministério da Economia, da Inovação e do 
Desenvolvimento, ficando posicionada na 9.ª posição remuneratória, 
nível 42, da respectiva tabela remuneratória.

Lisboa, 18 de Junho de 2010. — A. Mira dos Santos, Secretário-
-Geral.

203397857 

 Aviso n.º 12758/2010
Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna -se público que se procedeu, 
em 7 de Junho de 2010, à celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, nos termos da Lei n.º 59/2008, de 
11 de Setembro, com efeitos à mesma data, com João Pedro Filipe 
Oliveira Almeida, na sequência de procedimento concursal aberto pelo 
aviso n.º 15309/2009 — Ref. B, publicado no Diário da República, 
n.º 169, 2.ª série, de 1 de Setembro de 2009, para ocupação de um 
posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior do mapa de 
pessoal da Secretaria -Geral do Ministério da Economia, da Inovação e 
do Desenvolvimento, ficando posicionado na 6.ª posição remuneratória, 
nível 31, da respectiva tabela remuneratória.

Lisboa, 18 de Junho de 2010. — A. Mira dos Santos, Secretário-
-Geral.

203399347 

 Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 12759/2010

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 de 
assistente operacional.
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 6.º e nos termos do 

artigo 50.º, ambos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, por 
Despacho do Senhor Inspector -Geral da Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica autoriza -se e torna -se pública a abertura do 
presente procedimento concursal comum para constituição de rela-
ção jurídica de emprego público, titulada por contrato de trabalho 
de funções públicas por tempo indeterminado, com vista ao recru-
tamento de um trabalhador para a carreira e categoria de assistente 
operacional, para a ocupação de um lugar previsto e criado no mapa 
de pessoal da ASAE.

2 — 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.

3 — O prazo de apresentação de candidaturas ao presente procedi-
mento é de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicitação no 
Diário da República, do presente aviso.

4 — Número de postos de trabalho a ocupar: 1 lugar.
5 — Legislação Aplicável: o recrutamento rege -se nos termos da 

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, e nos termos da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

6 — Caracterização do Posto de Trabalho: exercício de funções com 
grau de complexidade 1 constante no Anexo a que se refere o n.º 2 do 
artigo 49.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, para a carreira de 
assistente operacional da categoria de assistente operacional (moto-
rista). Incumbe -lhe, nomeadamente o exercício das seguintes funções: 
condução de viaturas da ASAE para transporte de trabalhadores e ou 
mercadorias/bens, tendo em atenção a segurança dos utilizadores e ou 
das mercadorias/bens; cuidar da manutenção das viaturas que lhe forem 
distribuídas; receber e entregar expediente; executar trabalhos de apoio 
administrativo indispensáveis ao funcionamento dos serviços.

7 — 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 será objecto de negociação com a Autoridade 
de Segurança Alimentar e Económica, após o termo do procedimento 
concursal.

8 — Local de trabalho: Direcção Regional do Norte da ASAE, sita 
na Rua Latino Coelho, n.º 339, no Porto, sem prejuízo das deslocações 
necessárias inerentes ao desempenho das funções.

9 — Requisitos de admissão ao concurso: 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 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;
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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 — Nível habilitacional: os candidatos devem possuir a escolari-
dade obrigatória ainda que acrescida de formação profissional adequada, 
não existindo a possibilidade de substituição do nível habilitacional por 
formação adequada ou experiência profissional.

9.2 — Estar habilitado com carta de condução de veículos ligeiros.
10 — Formalização das Candidaturas — nos termos do artigo 27.º 

da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, a candidatura deve ser 
formalizada em suporte de papel mediante formulário próprio, aprovado 
pelo Despacho n.º 11.321/2009, e publicado no Diário da República de 
08 de Maio de 2009, disponível para download na página electrónica 
da ASAE (www.asae.pt).

10.1 — Os formulários de candidatura e demais documentação 
exigida, poderão ser entregues pessoalmente, após o seu correcto pre-
enchimento, 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 Recursos Humanos e Expe-
diente, em envelope fechado, com indicação exterior «procedimento 
concursal comum para preenchimento de uma vaga da carreira de 
assistente operacional», contendo o n.º do aviso de abertura do pro-
cedimento concursal, devendo a sua expedição ocorrer até ao termo 
do prazo fixado para entrega das candidaturas, findo o qual não serão 
as mesmas consideradas.

10.2 — O não preenchimento ou o preenchimento incorrecto dos 
elementos relevantes do requerimento por parte dos candidatos é motivo 
de exclusão.

10.3 — Não serão consideradas candidaturas enviadas por correio 
electrónico.

10.4 — 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 car-
reira e categoria de assistente operacional que se encontrem a exercer 
funções de conteúdo idêntico aos da publicitada, a candidatura deverá 
ser acompanhada da seguinte documentação:

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

sionais;
c) Fotocópia legível do bilhete de identidade ou do cartão do cidadão;
d) Fotocópia legível da carta de condução;
e) 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 de 
desempenho, com referência aos valores quantitativos e qualitativos, 
obtida 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;

f) 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.

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

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

sionais;
c) Fotocópia legível do bilhete de identidade, do cartão de contribuinte 

ou do cartão do cidadão;
d) Fotocópia legível da carta de condução;
e) 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;

f) 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.

11 — Métodos de selecção: considerando que neste momento não 
se encontra nenhum trabalhador afecto à área funcional posta a con-
curso, afigura -se assim, como absolutamente indispensável garantir 

a ocupação do posto de trabalho em questão, revestindo o presente 
procedimento carácter urgente, pelo que, apenas será utilizado, 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 obri-
gatório, a saber: Avaliação Curricular.

11.1 — Método de selecção facultativo ou complementar: o mé-
todo de selecção facultativo ou complementar a utilizar, nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º da mencionada Portaria, será a entrevista 
profissional de selecção.

11.2 — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 3 e 4 do 
artigo 6.º e do n.º 2 do artigo 7.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
Janeiro, a ponderação para a valoração final da avaliação curricular é de 
70 % e para a entrevista profissional de selecção é de 30 %.

Nos termos do disposto no n.º 12 do artigo 18.º da Portaria 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro cada um dos métodos de selecção é de carácter eli-
minatório.

11.3 — Avaliação Curricular: Na avaliação curricular são conside-
rados e ponderados os elementos de maior relevância para o posto de 
trabalho a ocupar, entre os quais a habilitação académica, a formação 
profissional, a experiência profissional, a avaliação do desempenho 
relativa aos últimos três anos, se a actividade profissional, se relacionar 
com o posto de trabalho.

11.4 — Entrevista Profissional de Selecção: a entrevista profissional 
de selecção visa avaliar, de forma objectiva e sistemática, a experiência 
profissional e aspectos comportamentais evidenciados durante a interac-
ção estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente 
os relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal.

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

12 — 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.

13 — 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.

14 — 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 dos interessados, nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo.

15 — 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.

16 — 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.

17 — Composição do Júri:

Presidente: Olinda Maria Freitas Gomes Machado, técnica superior 
da Direcção Regional do Norte.

Vogais efectivos:

1.º vogal: José António Luzano Quadros Flores, técnico superior da 
Direcção Regional do Norte.

2.º vogal: Manuel Filipe Silva Miranda, técnico superior da Direcção 
Regional do Norte.

Vogais suplentes:

1.º vogal: Maria Manuela Fernandes Rodrigues Morais, coordenadora 
técnica da Direcção Regional do Norte

2.º vogal: Maria Manuela Carvalho Pinto, assistente técnica da Di-
recção Regional do Norte.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo primeiro vogal efectivo.
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 Louvor n.º 301/2010
Através do Despacho n.º 58/2009, foi nomeado Inspector Coorde-

nador do Segundo Curso de Acesso à Carreira de Inspecção (nível I), o 
Inspector -Adjunto Especialista Armando Simões de Freitas.

Ao cessar essas funções apraz -me louvar o Inspector Armando Simões 
de Freitas, pela elevada capacidade técnica demonstrada no exercício 
das suas funções profissionais, pelo empenhamento, inexcedível dedi-
cação, zelo e disponibilidade, qualidades que muito contribuíram para 
o cumprimento dos objectivos planeados para o Curso.

Lisboa, 29 de Abril de 2010. — O Inspector -Geral, António Nunes.
203396811 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 10597/2010

Rectificação ao certificado de reconhecimento de qualificação
de reparador e instalador de sistemas

de medição distribuidores de combustível n.º 103.91.08.6.034
No certificado de reconhecimento de qualificação de reparador e 

instalador de sistemas de medição distribuidores de combustível 
n.º 103.91.08.6.034, da empresa Tecnopetrol — Comercialização de 
Equipamentos Petrolíferos, L.da, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 164, de 26 de Agosto de 2008, a morada da empresa passa 
a ser a seguinte:

Rua de Entremuros, 54, letra BG, Núcleo Empresarial da Junqueira, 
2660-533 São Julião do Tojal 

mantendo-se as demais disposições do anteriormente publicado.
26 de Maio de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo, J. Mar-

ques dos Santos.
303324623 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Gabinete do Secretário de Estado das Florestas
e Desenvolvimento Rural

Despacho n.º 10598/2010
Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 262/88, 

de 23 de Julho, determino, a seu pedido, a cessação de funções, no meu 
Gabinete, do licenciado Paulo Jorge de Melo Chaves Mendes Salsa, com 
efeitos a partir de 1 de Junho de 2010.

16 de Junho de 2010. — O Secretário de Estado das Florestas e 
Desenvolvimento Rural, Rui Pedro de Sousa Barreiro.

203398504 

 Despacho n.º 10599/2010

O Decreto -Lei n.º 2/2008, de 4 de Janeiro, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 66/2009, de 20 de Março, 
e pelo Decreto -Lei n.º 69/2010, de 16 de Junho, definiu o modelo da 
governação dos instrumentos de programação do desenvolvimento 

rural para o período de 2007 -2013, instituiu o Programa da Rede Rural 
Nacional (PRRN) e procedeu à criação da Rede Rural Nacional (RRN), 
definindo, ainda, a sua estrutura.

Neste contexto, importa, agora, definir as condições de implementação 
da RRN, bem como as regras do seu funcionamento.

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 2/2008, 
de 4 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelos Decretos -Leis 
n.os 66/2009, de 20 de Março, e 69/2010, de 16 de Junho, determino 
o seguinte:

1 — O coordenador nacional da RRN é nomeado pelo director -geral 
de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de quem depende directamente, 
e tem, designadamente, as seguintes competências:

a) Presidir ao conselho de coordenação da RRN;
b) Coordenar o trabalho da estrutura técnica de animação (ETA);
c) Representar a RRN nas actividades e reuniões da Rede Rural Eu-

ropeia (RRE) e das redes rurais dos outros Estados membros, e noutras 
actividades e eventos em que esta participe;

d) Indigitar e acompanhar a participação dos representantes da RRN 
nas estruturas e grupos de trabalho da RRE;

e) Representar a RRN no comité de acompanhamento do PRRN;
f) Assegurar os procedimentos necessários à elaboração e discussão 

do plano de acção e do plano de actividades da RRN;
g) Apresentar à autoridade de gestão, para aprovação, o plano de 

acção e o plano de actividades da RRN, sendo responsável pela res-
pectiva execução;

h) Apresentar à autoridade de gestão o relatório de actividades da 
RRN;

i) Aprovar os pedidos de adesão a membro da RRN propostos 
por entidades de âmbito nacional ou que não tenham representa-
ção nas assembleias rurais (AR), bem como decidir sobre a sua 
exclusão;

j) Decidir sobre a criação de assessoria técnica às actividades da 
ETA prestada por peritos especializados em áreas de intervenção do 
PRRN;

l) Praticar os demais actos necessários ao regular e pleno funciona-
mento da ETA.

2 — A estrutura técnica de animação, constituída por uma unidade 
central e sete pontos focais regionais, tem as seguintes atribuições gerais:

a) Articular com a RRE, com as redes rurais dos outros Estados 
membros e outros parceiros internacionais;

b) Elaborar o plano de acção e o plano de actividades da RRN;
c) Coordenar e acompanhar tecnicamente as actividades da RRN, de 

acordo com o plano de acção e o plano de actividades aprovados;
d) Dinamizar e executar as actividades da responsabilidade da ETA, 

previstas no plano de actividades;
e) Acompanhar a execução do plano de actividades;
f) Operacionalizar a estratégia de informação e comunicação da RRN;
g) Criar condições para a participação organizada dos membros da 

RRN nas suas actividades;
h) Articular com os organismos da administração central e regional 

responsáveis pela implementação e monitorização dos programas de 
desenvolvimento rural (PDR) e do QREN;

i) Recepcionar os pedidos de adesão formalizados por entidades 
públicas e privadas sem fins lucrativos, representativas das principais 
organizações envolvidas no desenvolvimento do mundo rural, de âmbito 
nacional, regional e local.

3 — A unidade central da ETA é uma equipa técnica pluridisciplinar 
integrada na Direcção -Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
dirigida pelo coordenador nacional da RRN, com as seguintes compe-
tências específicas:

a) Assegurar os procedimentos necessários à elaboração do plano 
de actividades, garantindo a participação das estruturas e membros da 
RRN na sua preparação;

b) Elaborar os relatórios de actividades da ETA e pontos de situação 
sobre as actividades da RRN;

c) Secretariar e apoiar tecnicamente o conselho de coordenação e o 
coordenador nacional da RRN;

d) Participar nas reuniões e eventos promovidos pela RRE ou redes 
rurais dos outros Estados membros e acompanhar a participação dos 
representantes da RRN nos grupos de trabalho temáticos e nos focus 
group do subcomité LEADER, constituídos no âmbito da RRE;

e) Assegurar a criação, o desenvolvimento e a actualização do sítio 
da RRN na Internet;

f) Sistematizar e divulgar actividades, documentos e conteúdos pro-
duzidos pela RRE, redes rurais dos outros Estados membros, RRN, 

18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação, será publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada 
em local visível e público da ASAE, e disponibilizada na sua página 
electrónica.

19 — 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 publicado na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à 
presente publicação no Diário da República, na página electrónica da 
ASAE, e em jornal de expansão nacional, por extracto, no prazo máximo 
de três dias úteis, contados da forma anteriormente referida, em jornal 
de expansão nacional.

Lisboa, 12 de Abril de 2010. — O Inspector -Geral, António Nunes.
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