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cia profissional e formação adequadas ao exercício do cargo a prover, 
evidenciados na nota curricular em anexo ao presente despacho.

A presente nomeação produz efeitos a partir de 21 de Agosto de 2010. 
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Lisboa, 6 de Agosto de 2010. — A Directora -Geral, Rita Faden.

Nota curricular
Nome: Ana Maria Vicente da Silva Horta.
Data de Nascimento: 12 de Maio de 1973.
Habilitações literárias:
Licenciatura em Gestão, pelo ISEG — Instituto Superior de Economia 

e Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa;
Pós -Graduação Avançada em Finanças e Gestão do Sector Público 

pelo IDEFF — Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal, da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;

Mestranda do Mestrado em Administração Pública, pelo ISCSP — Ins-
tituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade Técnica 
de Lisboa.

Outras habilitações e profissionais:
Curso FORGEP — Formação em Gestão Pública, pelo ISCTE — Ins-

tituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa;
Frequência de diversas acções de formação profissional e participação 

em seminários nas áreas da administração pública, gestão e finanças.

Percurso profissional:
Outubro de 1991 — Exercício de funções na empresa FERNA-

VE — Formação Técnica, Psicologia Aplicada e Consultoria em Trans-
portes e Portos, S. A., no Departamento de Programas Operacionais e 
no Departamento Financeiro;

Setembro de 1997 — Ingresso na Administração Pública, no Minis-
tério da Justiça;

Setembro de 2000 — Desempenho de funções na Direcção -Geral da 
Administração da Justiça (DGAJ), na Divisão de Recursos Materiais;

Julho de 2004 — Especialista Superior da Polícia Judiciária (PJ), 
tendo desempenhado funções no Departamento de Administração Fi-
nanceira e Patrimonial;

Janeiro de 2008 — Em regime de requisição, desempenho de funções 
no Gabinete de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado, 
Parcerias Público Privadas e Concessões, na Direcção -Geral do Tesouro 
e Finanças (DGTF);

Setembro de 2008 — Nomeada Chefe da Divisão de Gestão Patri-
monial e Financeira do Instituto Camões, I. P. (IC).

Outra actividade profissional relevante:
Nomeada Vogal do Conselho Fiscal da APA — Administração do 

Porto de Aveiro, S. A., para o triénio 2008 -2011.
203588685 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA,  DA INOVAÇÃO
 E DO DESENVOLVIMENTO

Gabinete do Secretário de Estado 
da Energia e da Inovação

Portaria n.º 613/2010
O Decreto -Lei n.º 10/2001, de 23 de Janeiro, com a redacção que lhe 

foi dada pelo Decreto -Lei n.º 339 -D/2001, de 28 de Dezembro, prevê, 
no seu artigo 10.º, que as entidades obrigadas a constituir reservas de 
petróleo possam ser autorizadas, por motivos de força maior, a substituir 
total ou parcialmente essa obrigação de manutenção de reservas pró-
prias pelo pagamento do montante correspondente à EGREP, Entidade 
Gestora das Reservas Estratégicas de Produtos do Petróleo, E. P. E.

Ao abrigo desta disposição, a Scalea Combustíveis, L.da, requereu tal 
autorização, excepcionalmente, pelo período de 12 meses, invocando 
falta de capacidade de armazenagem própria em território nacional.

Assim, ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 10/2001, 
de 23 de Janeiro, com a redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 339 -D/2001, 
de 28 de Dezembro:

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Energia e da Ino-
vação, o seguinte:

1.º É autorizada a Scalea Combustíveis, L.da, a efectuar a totalidade 
das reservas de petróleo a que se encontra obrigada na EGREP, Entidade 

Gestora das Reservas Estratégicas de Produtos do Petróleo, E. P. E., me-
diante pagamento do montante correspondente, por ter sido reconhecida 
a falta de capacidade de armazenagem em território nacional.

2.º A autorização a que respeita o número anterior é concedida pelo 
prazo de 12 meses, a partir de 12 de Agosto de 2010.

9 de Agosto de 2010. — O Secretário de Estado da Energia e da 
Inovação, José Carlos das Dores Zorrinho.

203584448 

 Portaria n.º 614/2010
O Decreto -Lei n.º 10/2001, de 23 de Janeiro, com a redacção que lhe 

foi dada pelo Decreto -Lei n.º 339 -D/2001, de 28 de Dezembro, prevê no 
seu artigo 10.º que as entidades obrigadas a constituir reservas de petróleo 
possam ser autorizadas, por motivos de força maior, a substituir total ou 
parcialmente essa obrigação de manutenção de reservas próprias pelo 
pagamento do montante correspondente à EGREP, Entidade Gestora das 
Reservas Estratégicas de Produtos do Petróleo, E. P. E.

Ao abrigo desta disposição, a ATLANTICOIL — Recepção e Comér-
cio de Óleos Minerais, L.da, requereu tal autorização, pelo período de 
12 meses, invocando falta de capacidade de armazenagem própria e refe-
rindo ter mantido negociações com outros operadores privados visando 
a constituição de reservas em instalações privadas de terceiros.

A EGREP pode corresponder ao pedido.
Assim, ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 10/2001, 

de 23 de Janeiro, com a redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 339 -D/2001, 
de 28 de Dezembro:

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Energia e da Inova-
ção, o seguinte:

1.º É autorizada a ATLANTICOIL — Recepção e Comércio de Óleos 
Minerais, L.da, a efectuar a totalidade das reservas de petróleo a que se 
encontra obrigada na EGREP, Entidade Gestora das Reservas Estratégi-
cas de Produtos do Petróleo, E. P. E., mediante pagamento do montante 
correspondente, sendo motivo de força maior a invocada incapacidade 
de a empresa constituir essas reservas directamente, que constituiria 
impedimento para o desenvolvimento da sua actividade comercial.

2.º A autorização a que respeita o número anterior é concedida pelo 
prazo de 12 meses, a partir de 15 de Agosto de 2010.

9 de Agosto de 2010. — O Secretário de Estado da Energia e da 
Inovação, José Carlos das Dores Zorrinho.

203584529 

 Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 16250/2010

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento 
de um posto de trabalho na carreira de técnico superior do 
mapa de pessoal da Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica.

1 — Nos termos das disposições conjugadas do artigo 50.º, do n.º 2 do 
artigo 6.º e da alínea b) dos n.os 1 e 3 do artigo 7.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de Fevereiro, conjugados com a artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro, torna -se público que por despacho do Inspector -Geral 
da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, 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 Repú-
blica, o presente procedimento concursal comum para preenchimento 
de um posto 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 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, declara -se não estarem constituídas reservas de recru-
tamento 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 artºs 41.º e 
seguintes da referida Portaria.

3 — 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 e Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril, 
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, e pela Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.
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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 — 1 lugar.
6 — Caracterização do posto de trabalho — exercício de funções com 

grau de complexidade 3 constante no anexo à Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
Fevereiro, sendo que o posto de trabalho a ocupar insere -se no domínio 
das competências cometidas ao Gabinete de Apoio Jurídico. Generica-
mente caracteriza -se pelo exercício das seguintes funções: elaboração 
de pareceres jurídicos e apreciação de diplomas legais em matéria de 
segurança alimentar e económica, apreciação e acompanhamento de im-
pugnações judiciais no âmbito do Regime Geral das Contra -Ordenações 
e Crime, com especial incidência na área alimentar, e acompanhamento 
da instrução de processos de contra -ordenação e crime.

7 — Local de Trabalho — Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica/Sede, sita na Av. Conde de Valbom, n.º 98, em Lisboa.

8 — Posicionamento remuneratório — nos termos do disposto no 
artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, o posicionamento do trabalhador 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 — Requisito específico:
Habilitações académicas: Licenciatura em Direito.
9.2 — Não é admitida a possibilidade de substituição do nível habi-

litacional por formação adequada ou experiência profissional.
9.3 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 

encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem posto de trabalho previsto no mapa 
de pessoal do serviço idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação 
se pretende com o presente procedimento concursal.

10 — Constituem requisitos preferenciais, os seguintes — experiência 
no quadro da actividade do posto de trabalho em matérias directamente 
relacionadas com o apoio jurídico em matéria de segurança alimentar e 
económica e em direito processual penal e contra -ordenacional;

11 — Apresentação da candidatura:
11.1 — 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.

11.2 — Formalização da candidatura — Nos termos do artigo 27.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, a candidatura deve ser for-
malizada em suporte de papel mediante formulário próprio, aprovado 
pelo Despacho n.º 11.321/2009 e publicado no Diário da República de 
8 de Maio de 2009, disponível 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) Situação perante os requisitos de admissão exigidos e previstos no 
artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro;

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

i) Local, data e assinatura.

11.3 — 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.

11.4 — Os requerimentos de candidatura deverão ser entregues pes-
soalmente, 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 
Recursos Humanos e Expediente, em envelope fechado com indicação 
exterior “procedimento concursal comum para preenchimento de um 
posto de trabalho da carreira técnica superior — G.A.J.”, bem como do 
número 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.

11.5 — Não serão consideradas candidaturas enviadas por correio 
electrónico.

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

11.6.1 — 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 do posto 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 ao da publicitada, a candidatura 
deve ser instruída com os seguintes elementos:

a) 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 
6. deste Aviso;

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

c) Fotocópia legível do documento de identificação;
d) 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 natureza da relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida e a respectiva antiguidade;

iii) A avaliação do desempenho, com referência aos valores quanti-
tativos e qualitativos, obtido nos últimos três anos, ou sendo o caso, a 
indicação dos motivos de não avaliação em 1 ou mais 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;

e) 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.

11.6.2 — Para os candidatos que exerçam ou, sendo trabalhadores 
em SME, por último tenham exercido 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 este posto de trabalho, mas são titulares de outra 
categoria e carreira:

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

b) Fotocópia legível do documento de identificação;
c) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, com data pos-

terior à do presente Aviso, emitida pelo órgão ou serviço de origem, 
da qual conste inequivocamente, a categoria e carreira do candidato, a 
natureza da relação jurídica de emprego público previamente estabelecida 
e a respectiva antiguidade.

11.6.3 — 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.

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

11.6.5 — 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.
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11.6.6 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 — Métodos de selecção: Considerando que o Gabinete de Apoio 

Jurídico tem vindo a debater -se com um grave problema de falta de 
recursos humanos e no intuito de assegurar a prossecução das atribui-
ções e competências que lhe estão cometidas e, afigurando -se como 
absolutamente necessário garantir a ocupação do posto de trabalho em 
questão atendendo às crescentes solicitações que àquele Gabinete têm 
sido dirigidas, o presente procedimento reveste 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 obrigatório complementado por entrevista profissional de 
selecção como método de selecção facultativo.

12.1 — Os candidatos com relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado a executarem actividades diferentes das caracteri-
zadoras do posto de trabalho para cuja ocupação o presente procedimento 
é publicitado e para os que se encontrem a exercer funções de conteúdo 
idêntico ao que caracteriza este posto de trabalho mas sejam titulares de 
outra categoria e carreira, bem como os candidatos colocados em situação 
de mobilidade especial que exerceram por último actividades diferentes 
das publicitadas, realizarão como método de selecção obrigatório a prova 
de conhecimentos, assumindo esta a forma escrita.

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

12.1.2 — A prova de conhecimentos revestirá a forma escrita, assu-
mirá natureza teórica e será de realização individual (sem consulta), 
tendo a duração de 60 minutos, e versará, designadamente, sobre as 
seguintes temáticas: Lei Orgânica da ASAE; Direitos dos Consumido-
res: livro de reclamações, regime das garantias dos bens, afixação de 
preços e rotulagem; Princípios e normas relativas à higiene e segurança 
alimentar; Infracções antieconómicas e contra a saúde pública; Direito 
Processual Penal e Contra -Ordenacional.

12.1.3 — 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.

12.2 — Os candidatos colocados em situação de mobilidade especial 
que exerceram por último actividades idênticas às publicitadas e os 
candidatos com relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado que exerçam actividades idênticas às publicitadas, titulares 
da carreira e categoria de técnico superior, realizarão como método de 
selecção obrigatório a Avaliação Curricular.

12.2.1 — Não obstante o disposto no número anterior, os candidatos 
ali referidos podem afastar, mediante declaração no ponto 6. do formu-
lário de candidatura, a utilização do método de selecção avaliação curri-
cular, podendo optar pelo método obrigatório constante do ponto 12.1.1. 
(cf. n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro).

12.3 — Avaliação Curricular: a Avaliação Curricular visa analisar 
a qualificação dos candidatos e incide especialmente sobre as funções 
que têm desempenhado na categoria e no cumprimento ou execução da 
atribuição, competência ou actividade em causa, designadamente:

a) A experiência profissional comprovada no exercício das funções 
descritas no ponto 6. do presente Aviso;

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

c) A avaliação do desempenho, relativa ao último período (não supe-
rior a três anos) em que o candidato cumpriu ou executou actividades 
idênticas à do posto de trabalho a ocupar.

12.3.1 — Na avaliação curricular é adoptada a escala de valoração 
de 0 a 20 valores com expressão até às centésimas, tendo a mesma ca-
rácter eliminatório do procedimento para os candidatos que obtiverem 
valoração inferior a 9,5 valores.

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

13.1 — 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.

13.2 — 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.

14 — Ponderação e sistema de valoração final dos métodos de se-
lecção — A classificação final dos métodos constituídos pela prova 
de conhecimentos ou 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

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

sendo que:
CF — Classificação Final
PC — Prova de Conhecimentos
AC — Avaliação Curricular
EPS — Entrevista Profissional de Selecção

15 — Atento o carácter urgente do procedimento, perante a necessi-
dade de dotar o Gabinete de Apoio Jurídico da capacidade de intervenção 
e resposta no âmbito de todas as suas competências, 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.

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

17 — 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.

18 — 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.

19 — Os candidatos aprovados em cada método de selecção são 
convocados para a realização do método seguinte, por uma das formas 
indicadas no número anterior.

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 — A ordenação final dos candidatos que completem o proce-
dimento é efectuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 
valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações 
quantitativas obtidas em cada método de selecção.

22 — 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.

23 — 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 (www.
asae.pt)

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

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

Presidente — Lic. Maria Helena do Carmo Sanches, Directora de 
Serviços do Gabinete de Apoio Jurídico.

1.º Vogal efectivo — Lic. João Carlos Marques Flamino, Técnico 
Superior.

2.º Vogal efectivo — Lic. Lúcia Azevedo Rocha, Técnica Superior.
1.º Vogal suplente — Lic. Ricardo Jorge Anselmo Marques, Técnico 

Superior.
2.º Vogal suplente — Lic. Pedro Teixeira Pinto, Técnico Superior.
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O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo 1.º vogal efectivo.

26 — 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 o 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 
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (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.

27 — Legislação recomendada:

Decreto -Lei n.º 274/2007, de 30 de Julho;
Portaria n.º 821/2007, de 31 de Julho;
Decreto -Lei n.º 156/2005, de 15 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 371/2007, de 6 de Novembro;
Portaria n.º 1288/2005, de 15 de Dezembro;
Portaria n.º 70/2008, de 23 de Janeiro;
Portaria n.º 896/2008, de 18 de Agosto;
Decreto -Lei n.º 67/2003, de 8 de Abril, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto -Lei n.º 84/2008, de 21 de Maio;
Decreto -Lei n.º 138/90, de 26 de Abril, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto -Lei n.º 162/99, de 13 de Maio;
Decreto -Lei n.º 238/86, de 19 de Agosto;
Decreto -Lei n.º 560/99, de 18 de Dezembro, e suas alterações;
Regulamento (CE) n.º 178/2002, de 28 de Janeiro;
Regulamento (CE) n.º 852/2004, de 29 de Abril;
Regulamento (CE) n.º 853/2004, de 29 de Abril;
Decreto -Lei n.º 113/2006, de 12 de Junho;
Decreto -Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro e suas alterações;
Regime Geral das Contra -Ordenações (Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 

de Outubro e suas alterações);
Código de Processo Penal.

Lisboa, 24 de Maio de 2010. — O Inspector -Geral, António Nunes.
203588222 

 Despacho n.º 13168/2010
Considerando que em 2 de Abril de 2009, foram celebrados contratos 

de mobilidade interna na mesma categoria com as trabalhadoras, Sara 
de Lurdes Pereira da Silva Meirim, Amélia de Jesus dos Santos Paiva 
Ferreira e Maria Amélia da Conceição Santos, autorizo, nos termos da 
alínea b) do artigo 64.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, obtida 
a anuência das trabalhadoras, a consolidação da mobilidade interna.

O presente despacho produz efeitos a 2 de Abril de 2010.

Lisboa, 6 de Abril de 2010. — O Inspector -Geral, (António Nunes).
203587689 

 Despacho n.º 13169/2010

Procedimento Concursal Comum para preenchimento de um posto 
de trabalho para a carreira/categoria de técnico superior, na mo-
dalidade de emprego público por tempo indeterminado, aberto 
através do Aviso n.º 20168/2009, de 09 de Novembro.

Lista unitária de classificação final dos candidatos
Em cumprimento do disposto no artº. 34.º e nos termos do artº. 36.º 

da Portaria n.º 83-A/2009, 22 de Janeiro, torna-se público que no pro-
cedimento concursal, supra referenciado, foi atribuída aos concorrentes 
a seguinte classificação: 

Candidatos Classificação final

João Manuel de Carvalho Hipólito  . . . . . . . . . . 16,393
Jorge Miguel do Rosário Santos Cruz . . . . . . . . 15,226
Carlos Vidal Jamú  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,160
Maria Helena Lopes Francela Capelo  . . . . . . . . 10,830
João da Costa Marreiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,040
Rafael António Pires Rodrigues. . . . . . . . . . . . . 10,020
João António Augusto Peres  . . . . . . . . . . . . . . . 9,654
Gonçalo Alexandre Duarte Pinto . . . . . . . . . . . . 9,413

 A presente lista foi homologada em 07 de Maio de 2010.
Lisboa, 28 de Maio de 2010. — O Inspector-Geral, António Nunes.

203588717 

 Despacho n.º 13170/2010
O Despacho n.º 9012/2010, publicado no DR n.º 102, 2.ª série, de 

26 de Maio de 2010, que define a estrutura flexível da ASAE, prevê a 
unidade orgânica de 2.º grau, Divisão de Gestão Patrimonial, mostrando-
-se vago o respectivo cargo dirigente.

Após análise curricular, verificou -se que o Técnico Superior José Se-
vero Biscaia de Abreu Barbosa, para além de possuir os requisitos legais 
exigidos para o provimento do cargo, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, corresponde ao perfil pretendido 
para prosseguir as atribuições e objectivos do serviço de acordo com o 
curriculum vitae anexo.

Assim, tendo em conta que se mostra imprescindível assegurar a coor-
denação da respectiva unidade orgânica e considerando o disposto no 
n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção 
que lhe foi dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
nomeio em regime de substituição e enquanto durar a vacatura do lugar, 
para exercer as funções de Chefe da Divisão de Gestão Patrimonial o 
licenciado José Severo Biscaia de Abreu Barbosa.

A nomeação produz efeitos à data do presente despacho.
Lisboa, 12 de Julho de 2010. — O Inspector -Geral, (António Nunes.)

Síntese curricular
1 — Identificação:
José Severo Biscaia de Abreu Barbosa
Data de nascimento: 29 de Abril de 1957
Naturalidade: São Julião da Figueira da Foz

2 — Formação académica:
2.1 — Geral — Licenciatura em Filosofia pela Faculdade de Letras 

da Universidade de Coimbra
2.2 — Específica — Curso de Especialização em Ciências Documen-

tais pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (1987 -1990)
2.3 — Doutorando em Documentação/informação da Faculdade de 

Ciências da Informação da Universidade Complutense de Madrid, tendo 
registado projecto de tese subordinado ao tema “Bibliotecas e Centros 
de Documentação em Estabelecimentos Prisionais”.

3 — Experiência profissional:
3.1 — Funcionário da Fundação Calouste Gulbenkian como En-

carregado da Biblioteca Itinerante nas Bibliotecas n.º 10 e n.º 2, se-
deadas, respectivamente em Águeda e na Mealhada, servindo, entre 
outros, os concelhos de Anadia, Cantanhede, Coimbra, Mealhada e 
Mira (1981 -1993).

No âmbito destas funções foi responsável pela criação de um desta-
camento da Biblioteca n.º 2 da Mealhada no Estabelecimento Prisional 
de Coimbra, tendo acompanhado o seu funcionamento e elaborado 
trabalhos de investigação (1986).

3.2 — Professor da disciplina da Área de Integração no Instituto 
Técnico Artístico e Profissional de Coimbra (1993 -1994).

3.3 — Técnico Superior na Divisão de Apoio Técnico e Investigação 
de Acidentes (DATIA) da Inspecção Superior de Bombeiros, tendo sido 
responsável pelo sector administrativo de informação e pelo Núcleo de 
Estudos e Planeamento (1996 -1998).

3.4 — Entrou, através de concurso público para provimento de dois 
lugares de técnico superior de bibliotecas e documentação, no qual se 
classificou em primeiro lugar, para o quadro da Câmara Municipal da 
Covilhã em Janeiro de 1998.

3.5 — Técnico superior na Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere 
desde Julho de 1998, exercendo as funções de Director da Biblioteca 
Municipal.

3.6 — Requisitado pela Universidade de Coimbra desde Setembro 
de 2006 sendo responsável pela programação de actividades culturais 
na Biblioteca Geral.

3.7 — Professor da disciplina de Metodologia da Investigação aos 
alunos do mestrado de arquitectura na Escola Universitária de Artes 
de Coimbra.

203587615 

 Despacho n.º 13171/2010
Por despacho de 9 de Abril de 2010, da Vice -Presidente da Vinha e 

do Vinho, IP, foi o trabalhador João Pedro Brazão Montes provido na 
categoria de assessor, da carreira técnica superior, escalão 1, índice 610, 
com efeitos a 1 de Janeiro de 2006.

Considerando porém que o trabalhador foi provido em 1 de Outubro 
de 2007 na carreira de Inspector Superior, categoria Inspector Principal, 
escalão 1, índice 560, importa agora efectuar a transição de acordo com 
o despacho supramencionado.




