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8.1 — Atribuições /competências/ atividades a exercer: Atender cha-
madas telefónicas externas e internas, transferindo -as ou prestando 
informações. É requisito preferencial possuir conhecimentos na área 
objeto da oferta e em informática na ótica do utilizador.

9 — Local de trabalho: Rua Saraiva de Carvalho n.º 2; 1269 -096 
Lisboa;

10 — Requisitos: Ser trabalhador com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado previamente estabelecida e estar in-
tegrado na carreira/categoria de assistente operacional.

11 — Formalização das candidaturas: As candidaturas devem ser 
formalizadas mediante requerimento dirigido ao Presidente dos SSAP 
do qual conste a menção expressa do vínculo e da carreira/categoria que 
possui, posição remuneratória e nível remuneratório detido, o serviço 
onde exerce funções, bem como o posto de trabalho a que se candidata. 
A candidatura deverá ser entregue nas instalações dos SSAP ou remetida 
pelo correio, com aviso de receção, até ao termo do prazo fixado, para 
a Rua Saraiva de Carvalho n.º 2; 1269 -096 Lisboa;

12 — Documentos: O requerimento deverá ser acompanhado de 
curriculum vitae devidamente atualizado, datado e assinado, de foto-
cópias dos documentos comprovativos das habilitações literárias e da 
formação profissional, bem como do bilhete de identidade ou do cartão 
de cidadão.

13 — Métodos de seleção: Análise curricular e entrevista.
14 — A presente proposta encontra -se disponível para consulta na 

Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt).
21 de junho de 2013. — O Presidente, Humberto Meirinhos.

207062588 

 Aviso n.º 8431/2013
1 — Faz -se público que os Serviços Sociais da Administração Pú-

blica (SSAP), ao abrigo do disposto nos artigos 59.º e seguintes da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), na sua redação atual, pre-
tendem recrutar, através do regime da mobilidade interna na categoria, 
um coordenador técnico.

2 — Tipo de oferta: mobilidade interna na categoria.
3 — Carreira/categoria: coordenador técnico.
4 — Número de postos de trabalho: um.
5 — Habilitação literária: 12.º ano de escolaridade.
6 — Prazo: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente 

aviso.
7 — Posicionamento remuneratório: nos termos dos artigos 35.º e 

38.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado 
para 2013), no decurso do ano civil de 2013 estão proibidas valorizações 
remuneratórias, pelo que o(a) trabalhador(a) recrutado(a) manterá a 
posição remuneratória detida no lugar de origem.

8 — Caracterização do posto de trabalho: as enquadráveis no conteúdo 
funcional correspondente à carreira/categoria de coordenador técnico, 
tal como se encontra definido no mapa anexo à Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro.

8.1 — Atribuições/competências/atividades a exercer: as funções a 
exercer inserem -se no domínio das competências da Secção de Pessoal e 
Expediente, da Divisão de Pessoal e Beneficiários, Direção de Serviços 
de Apoio à Gestão, sendo requisito preferencial possuir conhecimentos 
na área objeto da oferta e em informática na ótica do utilizador.

9 — Local de trabalho: Rua de Saraiva de Carvalho, 2, 1269 -096 
Lisboa.

10 — Requisitos: ser trabalhador com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado previamente estabelecida e estar inte-
grado na carreira assistente técnico e categoria de coordenador técnico.

11 — Formalização das candidaturas: as candidaturas devem ser 
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente dos SSAP, 
do qual conste a menção expressa do vínculo e da carreira/categoria que 
possui, posição remuneratória e nível remuneratório detidos, o serviço 
onde exerce funções, bem como o posto de trabalho a que se candidata. 
A candidatura deverá ser entregue nas instalações dos SSAP ou remetida 
pelo correio, com aviso de receção, até ao termo do prazo fixado, para 
a Rua de Saraiva de Carvalho, 2, 1269 -096 Lisboa.

12 — Documentos: o requerimento deverá ser acompanhado de cur-
riculum vitae devidamente atualizado, datado e assinado, de fotocópias 
dos documentos comprovativos das habilitações literárias e da forma-
ção profissional, bem como do bilhete de identidade ou do cartão de 
cidadão.

13 — Métodos de seleção: análise curricular e entrevista.
14 — A presente proposta encontra -se disponível para consulta na 

bolsa de emprego público (www.bep.gov.pt).
21 de junho de 2013. — O Presidente, Humberto Meirinhos.
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 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.

Despacho n.º 8613/2013
Considerando que:
a) O artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 121/2011, de 29/12, procedeu 

à extinção do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, I. P. 
(IPAD, IP) e do Instituto Camões, I. P. (IC, IP), tendo criado o Ca-
mões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. (Camões, I. P.), que 
passou a prosseguir as atribuições dos referidos serviços extintos;

b) O Decreto -Lei n.º 21/2012, de 30/01, aprovou o diploma orgânico 
do Camões, IP, definindo as respetivas atribuições, encontrando -se os 
seus estatutos aprovados pela Portaria n.º 194/2012, de 20/06;

c) Se encontram, a esta data, concluídas todas as operações e decisões 
necessárias à transferência total das atribuições e competências dos serviços 
extintos, designadamente as inerentes à reafetação dos recursos financeiros, dos 
bens imóveis e dos bens móveis necessários à prossecução das atribuições e ao 
exercício das competências transferidas, nos termos do disposto, nos termos 
do disposto nos artigos 11.º e seguintes do Decreto -Lei n.º 200/2006, de 25/10;

d) Se procedeu à reafetação dos respetivos trabalhadores, em função 
dos resultados obtidos após a aplicação dos métodos de seleção, nos 
termos do disposto nos artigos 16.º a 18.º da Lei n.º 53/2006, de 07/12;

e) Foi elaborada a lista nominativa dos trabalhadores colocados em 
situação de mobilidade especial, nos termos do disposto no n.º 11 do 
artigo 13.º e artigo 19.º da referida lei;

declara -se que se encontra concluído o processo de extinção do IPAD, 
IP e do IC, IP, por fusão, no Camões — Instituto da Cooperação e da 
Língua, I. P., com efeitos reportados a 1 de julho de 2013.

18 de junho de 2013. — A Presidente do Conselho Diretivo, 
Prof.ª Doutora Ana Paula Laborinho.

207062725 

 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.

Despacho (extrato) n.º 8614/2013
1 — O Decreto -Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, aprovou a nova Lei 

Orgânica do IASFA, I. P., definindo a sua missão e atribuições. Poste-
riormente, a Portaria n.º 189/2013, de 22 de maio, aprovou os Estatutos 
do IASFA, I. P., definindo a sua organização interna e as atribuições e 
competência das unidades orgânicas.

Tendo em consideração as competências atribuídas ao Gabinete de Recur-
sos Humanos e considerando que o cargo de Chefe do Gabinete de Recursos 
Humanos desse Gabinete se encontra formalmente vago, torna -se necessário 
proceder à nomeação do seu titular por forma a garantir o seu normal fun-
cionamento e a cabal prossecução das competências que lhe são cometidas.

Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto de Ação Social das 
Forças Armadas, I. P., nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redação que lhe foi dada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, foi designado, em regime de 
substituição, para exercer o cargo de Chefe do Gabinete de Recursos Hu-
manos, o Licenciado Fernando Manuel Caetano da Silva cujo currículo 
académico e profissional, que se anexa ao presente despacho, evidencia 
perfil adequado e demonstrativo de aptidão e da experiência profissional 
necessárias para o desempenho do cargo em que é investido.

2 — O presente despacho produz efeitos a 01 de junho de 2013.

Nota Curricular

1 — Dados Pessoais
Nome: Fernando Manuel Caetano da Silva.
Nascido a 19/03/1955.

2 — Habilitações Académicas
Pós -Graduação em Administração Regional e Municipal e Direito do 

Planeamento Urbanístico e Ambiental no ISCSP — UTL.
Licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa.

3 — Experiência Profissional
Chefe da Divisão de Recursos Humanos do IASFA, I. P., de 03/07/2009 

a 31/05/2013.
Nomeado como Técnico Superior Principal em 14/01/2009.




