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Nome Vinculo Carreira Categoria Posição
remuneratória

Nível
remuneratório

Remuneração
(em euros)

Cristina Neves Cabral Ferreira da 
Silva.

Contrato Trabalho Fun-
ções Públicas.

Técnica superior Técnica superior Entre a 4.ª e a 5.ª Entre o 27 e 31 1932,67

 O presente despacho produz efeitos a 2 de Junho de 2011.
19 de Maio de 2011. — A Secretária -Geral, Maria Isabel Lopes Afonso Pereira Leitão.

204712761 

 Instituto de Acção Social das Forças Armadas

Aviso (extracto) n.º 11937/2011

Procedimento concursal comum para celebração de relação jurí-
dica de emprego público por tempo indeterminado com vista 
ao preenchimento de 2 postos de trabalho de Técnico Superior 
(Serviço Social), da carreira geral de técnico superior, conforme 
caracterização no mapa de pessoal do Instituto de Acção Social 
das Forças Armadas, I. P. (IASFA. I. P.)
1 — Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, (Regime de vínculos, carreiras e 
remunerações — LVCR) e no artigo 50.º da mesma lei, torna -se público 
que, por despacho de 9 de Maio de 2011 do Exmo. Vogal do Conselho 
Directivo, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data 
da publicação no Diário da República o procedimento concursal comum 
para preenchimento do posto de trabalho supra mencionado.

2 — Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º e artigo 54.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, declara -se não estarem cons-
tituídas reservas de recrutamento próprias do IASFA, presumindo -se 
igualmente a inexistência de reservas de recrutamento constituídas pela 
entidade centralizada para a constituição de reservas de recrutamento 
(ECCRC), porquanto não foram ainda publicitados quaisquer procedi-
mentos nos termos dos artigos 41.º e seguintes da referida Portaria.

3 — Local de trabalho:
Centro de Apoio Social de Runa, Rua Princesa Maria Benedita — Runa
Centro de Apoio Social Évora, Rua Mestre Resende — Évora

4 — Legislação aplicável — O presente procedimento concursal rege-
-se pelas disposições contidas na LVCR, na Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de 
Dezembro, no Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho, e na 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

5 — Requisitos de admissão:
5.1 — Os requisitos de admissão previsto no artigo 8.º da LVCR:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados pela 

Constituição da República Portuguesa, lei especial ou convenção in-
ternacional;

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

o exercício de funções, que se propõe desempenhar;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções;
e) Ter cumprido das leis de vacinação obrigatória.

5.2 — Outros requisitos de admissão: nos termos do disposto no n.º 4 
do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, os candidatos têm 
de ser titulares de uma relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado, previamente estabelecida, encontrando -se em qualquer uma 
das situações prevista nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 52.º daquela lei.

5.3 — Para efeitos do presente procedimento concursal não podem ser 
admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na 
carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, 
ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal do IASFA, idên-
ticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

5.4 — Ao presente procedimento apenas se podem candidatar os traba-
lhadores que se enquadrem no n.º 10 do artigo 24.º da Lei n.º 55 -A/2010, 
de 31 de Dezembro.

6 — De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, o presente aviso encontra -se dispo-
nível na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) para consulta a 
partir do 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, na 

página electrónica do IASFA (www.iasfa.pt) e por extracto, no prazo 
máximo de três dias úteis contado a partir da mesma data, num jornal 
de expansão nacional.

7 — Habilitações Académicas: Licenciatura em Serviço Social. A 
que corresponde o grau de complexidade funcional 3, não havendo no 
presente procedimento a possibilidade de substituição do nível habili-
tacional por formação ou experiência profissional.

8 — Forma e prazo de apresentação das candidaturas:
8.1 — Prazo: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

8.2 — Forma: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante re-
querimento dirigido ao Presidente do Instituto e entregues pessoalmente, 
ou remetidas por correio para a morada do IASFA, sito na Rua Pedro 
Nunes, n.º 8, 1069 -023, Lisboa, atendendo -se neste último caso, à data 
da correspondência. Do requerimento deverão constar, obrigatoriamente, 
os seguintes elementos:

a) Identificação do requerente (nome, filiação, naturalidade, data de 
nascimento, n.º e data do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão, 
Serviço de Identificação que o emitiu, estado civil, identificação fiscal, 
residência, código postal, telefone e endereço electrónico, caso exista;

b) Habilitações literárias;
c) Carreira e natureza da relação jurídica de emprego de que é titular;
d) Identificação do procedimento concursal objecto de candidatura;
e) Declaração, sob compromisso de honra, da situação precisa em 

que se encontra relativamente a cada um dos requisitos, bem como aos 
demais factos constantes da candidatura e relativamente à identificação 
da relação jurídica de emprego previamente estabelecida, bem como da 
carreira e categoria de que seja titular, da actividade que executa e do 
órgão ou serviço onde exerce funções.

9 — Os requerimentos devem ser elaborados no modelo que consta 
na página electrónica do IASFA e acompanhados da seguinte docu-
mentação:

a) Fotocópia legível do bilhete de identidade ou cartão de cidadão;
b) Curriculum vitae datado e assinado;
c) Documentos comprovativos das habilitações literárias;
d) Documentos comprovativos da formação profissional;
e) Declaração devidamente actualizada, emitida pelo serviço ou orga-

nismo de origem, da qual constem, de forma inequívoca, a existência e 
natureza do vínculo, a categoria, posição e nível remuneratório, com a 
indicação da data da produção de efeitos, e o correspondente montante 
pecuniário, a descrição do posto de trabalho ocupado, a antiguidade na 
categoria, na carreira e no exercício de funções públicas e as avaliações 
de desempenho obtidas nos últimos três anos.

10 — A não apresentação de qualquer documento referido no n.º 11 
implica a exclusão da candidatura.

11 — Posicionamento remuneratório: aplicação do artigo 26.º da Lei 
n.º 55/2010, de 31 de Dezembro, sendo a remuneração de referência a 
2.ª posição remuneratória da carreira técnica superior que corresponde 
a € 1 201,48, ou, se a posição remuneratória do candidato for superior, 
a que o candidato efectivamente detém.

12 — O júri tem a faculdade de exigir, a qualquer candidato, em 
caso de dúvida, a apresentação dos documentos comprovativos das 
suas declarações.

13 — Prazo de validade: o presente procedimento concursal é vá-
lido para o recrutamento do posto de trabalho a ocupar e para efeitos 
do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
Janeiro.

Considerando o disposto no n.º 13 do artigo 12.º da Lei 
n.º 53/2006, de 07 de Dezembro, alterada pela Lei n.º 11/2008, 
de 20 de Fevereiro, no artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 32/2009, de 

05 de Fevereiro, e n.º 1 do artigo 19.º da lei n.º 53/2006, de 07 de 
Agosto, determino a colocação na situação de mobilidade especial 
da seguinte trabalhadora: 
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14 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam a 
sua exclusão, independentemente do procedimento criminal e disciplinar 
a que houver lugar.

15 — Métodos de selecção: considera -se necessário recrutar, com 
urgência, os trabalhadores necessários à ocupação de alguns postos de 
trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado para o 
ano de 2011; o presente procedimento tem natureza urgente, pelo que 
de acordo com o 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 se aplica o método de selecção obriga-
tório avaliação curricular, previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, e no artigo 6.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e o método de selecção facultativo 
entrevista profissional de selecção.

A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos candidatos, 
designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso pro-
fissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida, nos termos 
do artigo 11.º da Portaria.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar de forma objectiva 
a experiência profissional e aspectos comportamentais do candidato, 
nos termos do artigo 13.º da Portaria.

16 — Sistema de Classificação Final — Ambos os métodos de selec-
ção têm carácter eliminatório pela ordem enunciada.

A valoração final dos candidatos expressa -se numa escala de 0 a 20 va-
lores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações 
quantitativas obtidas em cada método de selecção, sendo excluídos os 
candidatos que não comparecerem a qualquer um dos métodos ou que 
obtenham uma classificação inferior a 9,5 valores.

A avaliação curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, sendo 
a valoração considerada até às centésimas.

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, são facultados aos candidatos sempre que 
solicitados.

17 — O júri é constituído pelos seguintes elementos:
Presidente — técnica superior de Serviço Social — Ana Paula dos 

Santos Rosa Lança Coelho
Vogais efectivos:
Técnica Superior — Maria Filomena Filipe Camacho, que substituirá 

o presidente nas suas faltas e impedimentos.
Técnica Superior — Paula Margarida Parreira Reis Lima Basto

Vogais suplentes:
Técnica Superior — Fernanda Isabel Oliveira Batista
Técnica Superior — Fátima Maria Ramos Moreno Moio

18 — Igualdade de oportunidades — em cumprimento da alínea h) do 
artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, “a Administração 
Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma 
política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação”.

25 de Maio de 2011. — O Chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
Fernando Caetano.

204726191 

 FORÇA AÉREA

Comando da Instrução e Formação da Força Aérea

Academia da Força Aérea

Aviso n.º 11938/2011

Concurso de admissão ao curso de licenciatura em Tecnologias 
Militares Aeronáuticas — Ano lectivo de 2011 -2012

1 — Este concurso é aberto condicionalmente até emissão de parecer 
prévio favorável do Ministro das Finanças e da Administração Pública 
e aprovação, por despacho do Ministro da Defesa Nacional, das vagas 
para os cursos.

2 — Nos termos do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 37/2008, de 5 de 
Março republicado como Anexo II do Decreto -Lei n.º 27/2010, de 31 de 
Março e artigo 34.º do Anexo I do Decreto -Lei n.º 27/2010, de 31 de 
Março, torna -se público que se encontra aberto até 22 de Julho de 2011 

o concurso para admissão ao Curso de Licenciatura em Tecnologias 
Militares Aeronáuticas (CLTMA), com destino à categoria de Oficiais 
dos Quadros Permanentes (QP) da Força Aérea, para as seguintes es-
pecialidades:

Técnico de Manutenção de Material Aéreo (TMMA);
Técnico de Manutenção de Material Electrotécnico (TMMEL);
Técnico de Abastecimento (TABST);
Técnico de Pessoal e Apoio Administrativo (TPAA).

3 — Nos termos do n.º 1 do artigo 33.º do Regulamento de Incentivos 
(RI), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 320 -A/2000, de 15 de Dezembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 118/2004, de 21 de 
Maio, e pelo Decreto -Lei n.º 320/2007, de 27 de Setembro, 30 % das 
vagas destinam -se aos candidatos que:

a) Tendo prestado três anos de serviço efectivo em regime de contrato 
(RC), passaram à reserva de disponibilidade a partir de 19 de Novembro 
de 2000, conforme decorre dos números 1 e 2 do artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 320 -A/2000, de 15 de Dezembro, ao estatuir que só beneficiam 
dos incentivos aplicáveis pelo Ministério da Defesa Nacional, os can-
didatos que à data da entrada em vigor do Regulamento de Incentivos 
se encontravam na efectividade de serviço;

b) Estando na efectividade de serviço e tenham prestado três anos de 
serviço em RC, à data prevista de início do curso.

4 — Na determinação das vagas afectas ao contingente de 30 % 
referido no n.º 3, o cálculo dos valores é arredondado para o número 
inteiro superior, se o decimal for maior ou igual a 5 e para o número 
inteiro inferior, se o decimal for menor que 5;

5 — Âmbito do contingente geral e do contingente do Regulamento 
de Incentivos:

a) Contingente geral — militares em RC que não tenham cumprido 
3 anos de serviço em regime de contrato, com menos de 30 anos de 
idade no ano civil de início do curso e sargentos dos QP;

b) Dois contingentes — candidatos na efectividade de serviço, que 
tenham cumprido pelo menos 3 anos de serviço em RC e com menos 
de 30 anos de idade no ano civil de início do Curso;

c) Contingente exclusivamente do Regulamento de Incentivos — can-
didatos na efectividade de serviço, que tenham cumprido 3 anos de 
serviço em RC, com mais de 30 anos de idade no ano civil de início 
do curso, ou candidatos fora de efectividade de serviço, que tenham 
cumprido 3 anos de serviço em RC.

6 — A Direcção de Pessoal (DP), tendo em consideração os dados 
constantes nos processos de candidatura, procede à admissão dos can-
didatos aos contingentes referidos no número anterior.

7 — Condições gerais de admissão ao concurso — podem candidatar-
-se ao concurso em epígrafe os candidatos que satisfaçam as seguintes 
condições:

a) Estar autorizado pelo Chefe do Estado -Maior da Força Aérea 
(CEMFA);

b) Ser oficial ou praça da Força Aérea em RC na efectividade de 
serviço, ou na situação de reserva de disponibilidade abrangido pelo RI, 
ter menos de 30 anos de idade no ano civil de início do curso (excepto 
para os candidatos abrangidos pelo artigo 47.º do RI);

c) Sendo oficial ou praça da Força Aérea em RC na efectividade de 
serviço, ter cumprido, à data de início do curso, dois anos de serviço 
efectivo na Força Aérea;

d) Ser sargento dos QP da Força Aérea e ter menos de 39 anos de 
idade no ano civil de início do curso;

e) Sendo sargento dos QP da Força Aérea, ter cumprido, à data de 
início do curso, dois anos de serviço nesta forma de prestação de ser-
viço;

f) Não ter sido eliminado em qualquer curso de formação ou estágio 
para ingresso nos QP das Forças Armadas;

g) Estar na efectividade de serviço, na data de abertura do concurso, 
e manter -se nessa situação até à data de início do curso, excepto para 
os candidatos mencionados no n.º 3, alínea a);

h) Possuir o mérito indispensável à admissão ao curso;
i) Não ter antecedentes criminais;
j) Ser titular de um curso do ensino secundário ou de habilitação 

legalmente equivalente;
k) Possuir aptidão física, à data de início do curso, nos testes anuais 

de controlo da condição física geral, de acordo com o disposto nos 
despachos n.os 49/2007, de 16 de Maio, e 18/2008, de 28 de Abril, do 
CEMFA. A aptidão terá que ser obtida em todas as provas tipificadas 
nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do anexo C do primeiro dos referidos 
despachos.




