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CAPÍTULO IX

Distinções

Artigo 73.º

Medalhas

A medalha da ESSEM, de ouro ou prata, é atribuída pelo Director 
da ESSEM, por sua iniciativa ou por proposta do Conselho Técnico-
-Científico, sendo:

a) A medalha de ouro destinada a galardoar pessoas ou instituições 
que tenham prestado relevantes serviços à ESSEM;

b) A medalha de prata destinada a galardoar pessoas ou instituições 
que se tenham distinguido por méritos excepcionais.

CAPÍTULO X

Cerimónias académicas

Artigo 74.º

Cerimónias

1 — As principais cerimónias académicas são a tomada de posse do 
Director, a abertura solene das aulas, o Dia da ESSEM e a entrega das 
medalhas de ouro e de prata.

2 — As insígnias e os protocolos a respeitar nas cerimónias acadé-
micas são estabelecidos em regulamento próprio.

CAPÍTULO XI

Disposições finais e transitórias

Artigo 75.º

Revisão dos estatutos

Os Estatutos da ESSEM podem ser revistos em qualquer momento, 
desde que decidido pela Direcção da entidade instituidora.

CAPÍTULO XII

Estatutos

Artigo 76.º

Entrada em vigor

Após registo no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
os estatutos entram em vigor no momento da sua publicação no Diário 
República.

203911477 

PARTE J1

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO
E DO DESENVOLVIMENTO

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 23360/2010
Procedimento concursal para provimento de cargo de Dirigente Inter-

médio de 2.º grau. — Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, com a nova redacção dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 51/2005, 
de 30 de Agosto, faz -se público que a Autoridade de Segurança Alimentar 
e Económica (ASAE), pretende proceder à abertura de procedimento 
concursal para provimento do seguinte cargo:

1 — Vaga: Chefe de Divisão de Apoio à Comunicação e Avaliação 
dos Riscos na Cadeia Alimentar da ASAE, local — Lisboa.

2 — Área de actuação do cargo a prover — definida no ponto I — 5 
do Anexo ao Despacho n.º 9012/2010 de 26 de Maio.

3 — Requisitos legais de provimento — os constantes do n.º 1 do 
artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto designadamente:

a) Ser trabalhador nomeado, nos termos do artigo 10.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, ou trabalhador com contrato em 
regime de funções públicas integrado na carreira técnica superior, li-
cenciado, dotado de competência técnica e aptidão para o exercício de 
funções de direcção, coordenação e controlo;

b) Ser detentor de quatro anos de experiência profissional em funções, 
cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja 
legalmente exigível uma licenciatura.

4 — Requisitos preferenciais:

a) Capacidade de análise, de planeamento e organização;
b) Capacidade de desenvolvimento e motivação;

c) Experiência profissional relacionada com a área profissional posta 
a concurso;

d) Capacidade de liderança.

5 — Composição do Júri:
Engenheiro Jorge Proença dos Reis, Subinspector -Geral da ASAE, 

que preside;
Prof.ª Doutora. Amélia Aurora Aguiar de Andrade, Professora Asso-

ciada com Agregação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa;

Dra. Sónia Passos, Chefe de Divisão de Segurança e Serviços e Bens 
de Consumo da Direcção -Geral do Consumidor.

6 — O Método de selecção a aplicar de acordo com o n.º 1 do ar-
tigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto será a entrevista pública.

7 — Prazo e Formalização das Candidaturas — as candidaturas de-
verão ser formalizadas mediante requerimento, do qual conste expressa-
mente o cargo a que se candidata, dirigido ao Inspector -Geral da ASAE, 
entregue pessoalmente durante as horas normais de funcionamento da 
Secção de Expediente, sita na Av. Conde de Valbom, n.º 98, 1064 -824 
Lisboa, ou por carta registada com aviso de recepção, no prazo de 10 
dias úteis contados a partir da data de publicitação da vaga na bolsa de 
emprego público.

O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes elementos:
a) Declaração actualizada, emitida pelo organismo com o qual o 

candidato mantém uma relação jurídica de emprego público, da qual 
constem a carreira ou categoria (no caso de carreiras pluricategoriais), o 
serviço a que pertence, a modalidade de emprego público (nomeação ou 
contrato de trabalho em funções públicas), tempo de serviço na carreira 
e na função pública da qual conste expressamente os requisitos previstos 
no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção 
dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
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 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Autoridade Florestal Nacional

Despacho n.º 17153/2010

Procedimentos concursais para provimento de cargos de direcção 
intermédia de 2.º grau — Chefes de Divisão

Foram publicados no Diário da República, 2.ª série — N.º 202 de 18 
de Outubro de 2010, os seguintes Avisos concursais:

Aviso n.º 20745/2010; Procedimento concursal para provimento do 
cargo de direcção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão, no âmbito 
da Direcção Regional de Florestal do Norte;

Aviso n.º 20746/2010; Procedimento concursal para provimento do 
cargo de direcção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão, no âmbito 
da Direcção Regional de Florestal do Alentejo;

Aviso n.º 20747/2010; Procedimento concursal para provimento do 
cargo de direcção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão, no âmbito 
da Direcção Regional de Florestal do Centro;

Aviso n.º 20748/2010; Procedimento concursal para provimento do 
cargo de direcção intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão, no âmbito 
da Direcção Regional de Florestal do Algarve;

Perspectivando -se uma reestruturação dos serviços desconcentra-
dos da Autoridade Florestal Nacional, de acordo com a proposta de 
orçamento de Estado para 2011, a continuação dos procedimentos 
concursais acima indicados, poder -se -á vir a revelar num acto inútil, 
incompatível com o interesse público, o que desde já se pretende 
evitar.

Assim, atento o princípio da economia, eficiência e eficácia, decido 
anular os procedimentos concursais acima indicados.

Lisboa, 22 de Outubro de 2010. — O Presidente, Amândio José 
Oliveira Torres.

203911428 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Aviso n.º 23361/2010

Procedimento concursal para provimento do cargo de direcção 
intermédia de 1.º grau, Director de Gestão de Recursos Humanos

1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
e pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, faz  -se público que por 
despacho do Presidente do Conselho Directivo de 13 de Agosto de 
2009, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da 
presente publicação, procedimento concursal com vista ao recrutamento 
para o cargo de direcção intermédia de 1.º grau, Director de Gestão de 
Recursos Humanos.

2 — Área de actuação do cargo a prover — Atento o artigo 37.º do 
Regulamento de Organização e Funcionamento do INSA, IP, publicado 

em anexo ao Despacho Normativo n.º 15/2009, de 7 de Abril, em con-
jugação com o previsto no n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, com a alterações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 
30 de Agosto e 64 -A/2008 de 31 de Dezembro, à Direcção de Gestão 
de Recursos Humanos compete assegurar a gestão, administração e 
desenvolvimento estratégico dos recursos humanos, bem como co-
ordenar as actividades de expediente geral, arquivo e distribuição de 
correspondência.

3 — Requisitos formais de provimento — De harmonia com o dis-
posto no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na 
redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicáveis por força 
do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 59/2009, de 11 de Setembro (diploma 
que aprovou o Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas), 
com as necessárias adaptações aos trabalhadores que exercem funções 
públicas na modalidade de contrato, os candidatos terão que reunir os 
seguintes requisitos:

a) Ser trabalhador nomeado ou possuir contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, dotado de competência 
técnica e aptidão para o exercício de funções de direcção, coordenação 
e controlo;

b) Possuir licenciatura;
c) Ser detentor de seis anos de experiência profissional em funções, 

cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja 
exigível uma licenciatura.

4 — Perfil do candidato — O candidato deverá obrigatoriamente 
possuir:

a) Licenciatura nas áreas de Direito, Gestão e Administração ou 
Recursos Humanos;

b) Experiência profissional no âmbito da área específica das funções 
a desempenhar, nomeadamente no desenvolvimento de medidas de 
organização e gestão de recursos humanos, em matérias de relações de 
trabalho na Administração Pública, recrutamento e selecção de pessoal, 
gestão de mapas de pessoal e carreiras, tanto gerais como especiais, nas 
áreas de investigação e saúde, formação e desenvolvimento profissio-
nal, e ainda, experiência profissional documentada na implementação 
e acompanhamento do sistema de avaliação vigente na Administração 
Pública.

5 — Local e condições de trabalho —O trabalho será desenvolvido no 
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, sito na Avenida 
Padre Cruz, 1649 -016, em Lisboa. As condições de trabalho e as regalias 
sociais são as vigentes para o cargo posto a concurso.

6 — Método de selecção — os métodos de selecção a utilizar se-
rão:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista Pública.

7 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular 
e da entrevista pública, bem como o sistema de classificação final, 
incluindo a respectiva fórmula classificativa constam da Acta n.º 1 do 
presente procedimento concursal, sendo a mesma facultada aos candi-
datos sempre que solicitada.

8 — Formalização das candidaturas — Os interessados deverão, no 
prazo de 10 dias úteis, contados a partir da publicação do presente 
aviso, enviar requerimento dirigido ao Presidente do INSA, IP, para o 
endereço referido no ponto 6 do presente aviso, ou entregar no Sector 
de Expediente Geral, das 9h30 às 16h30.

8.1 — Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:
Nome;
Data de nascimento;
Bilhete de Identidade (número, data e serviço de identificação que 

o emitiu);
Residência (morada completa, com código postal e número de te-

lefone);
Habilitações literárias;
Categoria, serviço e local onde desempenha funções;
Identificação do procedimento concursal a que se candidata, bem como 

o Diário da República em que foi publicado o respectivo aviso.

8.2 — Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes 
documentos:

a) CV detalhado, datado e assinado, do qual constem, designada-
mente, as habilitações literárias, as funções que exerce, bem como 
as que exerceu, com indicação dos períodos de duração e actividades 
relevantes, a formação profissional detida, com indicação das acções de 
formação finalizadas, entidades que as promoveram, duração e datas de 

c) Outros documentos considerados pertinentes para avaliação do 
perfil.

8 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, no caso 
de dúvida sobre a situação que descreva, a apresentação de documentos 
comprovativos das suas declarações.

9 — O júri poderá considerar que nenhum candidato reúne condições 
para ser nomeado.

10 — Os candidatos serão notificados do resultado do concurso, não 
havendo lugar a audiência dos interessados, conforme estabelece o n.º 11 
do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada 
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto.

Lisboa, 11 de Agosto de 2010. — O Inspector -Geral, António Nunes.
203903693 




