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 MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso n.º 23372/2010

Abertura do Período de Discussão Pública da Alteração do Plano 
Regional de Ordenamento do Território

da Área Metropolitana de Lisboa (PROT AML)
Torna -se público, nos termos e para os efeitos do disposto no ar-

tigo 33.º, aplicável por força do artigo 58.º, ambos do Decreto -Lei 
n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua actual redacção, que se procede 
à abertura do período de discussão pública, da Alteração do Plano Re-
gional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROT AML), cuja proposta se encontra concluída, tendo sido elaborada 
em cumprimento da Resolução de Conselho de Ministros n.º 92/2008 
de 05 de Junho, que determinou a sua alteração.

O período de discussão pública tem início no dia 22 de Novembro 
prolongando -se até 31 de Janeiro

No período de discussão pública, a proposta de Alteração do PROT 
AML, o Relatório Ambiental do Plano e o Parecer Final da Comissão 
Consultiva, encontram -se disponíveis para consulta dos interessados 
todos os dias úteis, das 9.30 m às 12.30 m e das 14.30 m às 16.30 m, na 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo, Divisão de Documentação e Recursos Informáticos — Centro 
de Documentação e Informação, sito na Rua Artilharia Um, n.º 33, 
1269—145 Lisboa, e na Delegação Sub -regional da Península de Setúbal 
(Av. D. João II, n.º 46 — B, 2910  -549 Setúbal)

A referida documentação poderá ainda ser consultada sem restrições 
horárias, através do endereço web http://consulta -protaml.inescporto.pt, 
acessível também a partir do sítio da CCDR LVT (www.ccdr -lvt.pt) Estão 
agendadas sessões públicas para apresentação do Plano para:

Mafra — dia 25 de Novembro de 2010, 18.00 horas, Auditório Mu-
nicipal Beatriz Costa

Seixal — dia 15 de Dezembro de 2010, 18.00 horas, Auditório dos 
Serviços Centrais da Câmara Municipal,

Lisboa — dia 11 de Janeiro de 2011, 18.00 horas, Cinema São 
Luiz — Jardim de Inverno

Durante o referido período, os interessados poderão enviar as suas 
observações e sugestões, na forma escrita, através do preenchimento 
da ficha de participação, para a morada postal ou para o endereço Web 
acima mencionados.

10 de Novembro de 2010. — A Presidente, Teresa Almeida.
203925344 

 MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE 
SOCIAL

Casa Pia de Lisboa, I. P.

Aviso n.º 23373/2010

Concurso interno de ingresso, para o preenchimento
de três postos de trabalhos na categoria de Técnico

de Informática de Grau 1, Nível 1, do mapa de pessoal da CPL
1 — Nos termos dos artigos 9.º e 28.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 

de 11 de Julho, aplicáveis por força das subalíneas ii) e iii) do n.º 1 do 
artigo 21.º da Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril, faz  -se público que por 
deliberação da Vice -Presidente do Conselho Directivo da CPL de 24 de 
Setembro de 2010, se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis 
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, procedimento concursal destinado à ocupação de 3 (três) postos 
de trabalho, através de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, na categoria de Técnico de Informática do Grau 
1 Nível 1, da carreira de Técnico de Informática do mapa de pessoal da 
Casa Pia de Lisboa, IP.

2 — O presente procedimento concursal foi precedido da declaração 
de confirmação de cabimento orçamental, emitida a 27 de Outubro de 
2010, pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.

3 — Local de Trabalho — Serviços Centrais da Casa Pia de Lisboa, 
na Av. do Restelo, n.º 1, 1449 -008 Lisboa.

4 — Prazo de Validade — O concurso visa exclusivamente a ocu-
pação dos postos de trabalho mencionado, caducando com o seu pre-
enchimento.

5 — Legislação Aplicável — O Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 
de Julho, aplicável por força do disposto no n.º 7 do artigo 106.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro com a redacção dada pela Lei 
n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril; o Código do Procedimento Administrativo; 
o Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de Março; a Portaria n.º 358/2002, de 
03 de Abril; a Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro; a Lei n.º 59/2008, 
de 11 de Setembro; e a Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Fevereiro.

6 — Remuneração e condições de trabalho — A remuneração é a 
fixada nos termos do mapa I, anexo ao Decreto -Lei n.º 97/2001, de 
26 de Março e as condições de trabalho genericamente vigentes para a 
Administração Pública.

7 — Requisitos gerais e especiais de admissão:
a) Requisitos Gerais: Podem candidatar  -se os trabalhadores que 

reúnam os requisitos definidos no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008 e que 
sejam detentores de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida, incluindo os que se encontram 
em situação de mobilidade especial, e excluindo os que se encontrem 
abrangidos pelo artigo 22.º da Lei n.º 3 -B/2010.

b) Requisitos Específicos: Encontrar -se nas condições referidas na alí-
nea a) do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de Março.

8 — Conteúdo Funcional — aos lugares a preencher corresponde 
o exercício das funções constantes no n.º 3 do artigo 3.º da Portaria 
n.º 358/2002, de 3 de Abril.

9 — Métodos de Selecção: Os métodos de selecção a utilizar serão 
Prova de Conhecimentos e Avaliação Curricular, ambas com carácter 
eliminatório, e Entrevista Profissional de Selecção, com carácter com-
plementar.

9.1 — Na avaliação curricular serão obrigatoriamente tidos em conta 
os factores referidos no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 
visando avaliar as aptidões profissionais dos candidatos, com base na 
análise do respectivo currículo profissional. Será valorizado o desem-
penho efectivo de funções em:

Gestão de firewall — Esafe;
Gestão de Proxy Server — Bluecoat;
Filtragem de conteúdos com uso da plataforma Anubis;
Gestão de servidores em arquitectura blade;
Administração de Active Directory;
Administração Exchange Server;
Administração de Call Manager;
Monitorização de circuitos Frame Relay;
Gestão e optimização de redes LAN e WAN;
Configuração de activos de rede;
Estruturação e gestão de VLANs;
Planeamento e adequação da estrutura de rede passiva;
Estruturação da cablagem dos bastidores de comunicações;
Planeamento e organização do sítio institucional;
Publicação de conteúdos no sítio institucional com a ferramenta 

EvoPortal;
Helpdesk/Service Desk;
Reparação de hardware;
Inventariação do parque informático;
Gestão centralizada de licenciamento de software educacional;
Formação de utilizadores;
Elaboração de manuais de apoio técnico.

9.2 — A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos profissionais dos candidatos, exigível e adequado ao exercício 
das funções correspondentes à categoria para a qual é aberto o presente 
concurso. Revestirá a forma escrita, terá a duração máxima de sessenta 
minutos, sem consulta, incidindo sobre as matérias referentes aos temas 
abaixo indicados:

a) Arquitectura de computadores;
b) Redes e sistemas informáticos;
c) Active Directory e Exchange Server;
d) Manutenção de Equipamentos;
e) Segurança Informática;
f) Helpdesk e Service Desk — ITIL;
g) Publicação de conteúdos.

9.3 — A bibliografia aconselhada à realização da prova de conheci-
mentos é a seguinte:

“TCP -IP em Redes Microsoft para Profissionais”, Paulo Loureiro, 
FCA




