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o) Calcular as indemnizações devidas aos reclusos por incapacidade 
permanente emergente de acidente de trabalho e propor a fixação do 
respetivo montante;

p) Apreciar e submeter a despacho superior os processos de acidente 
de viação;

q) Colaborar na elaboração do plano anual de formação, na elaboração 
de conteúdos programáticos e preparação dos respetivos manuais nas 
áreas da competência do gabinete;

r) Contribuir com informação, estudos e indicadores de gestão rela-
cionados com as áreas de competência do gabinete;

s) Disponibilizar à DSOPRE os conteúdos a inserir na página da in-
tranet e internet relacionados com as áreas de competências do gabinete.

7.2 — A Divisão de Infraestruturas e Equipamentos (DIE), é a unidade 
orgânica responsável pelo edificado afeto à DGRSP e pelos equipamentos 
na mesma existentes, à qual compete:

a) Assegurar a gestão centralizada e a conservação do património 
e das instalações afetos à DGRSP, em articulação com os restantes 
serviços competentes;

b) Elaborar programas, estudos e projetos de construção, ampliação, 
beneficiação ou conservação de infraestruturas e instalações em cola-
boração com o IGFEJ, IP.;

c) Garantir, nos casos em que a DGRSP se constituir dono da obra, o 
acompanhamento e a fiscalização das empreitadas cuja execução seja 
confiada a entidades públicas ou privadas, bem como o fornecimento 
de equipamentos;

d) Assegurar os trabalhos de manutenção das instalações e dos equipa-
mentos, desenvolvidos preferencialmente com utilização de mão -de -obra 
reclusa, recorrendo à contratação externa de serviços e empreitadas, 
sempre que necessário;

e) Definir e propor os modelos de equipamentos e mobiliário a adotar 
na DGRSP;

f) Estabelecer normas de funcionamento dos equipamentos fixos e de 
infraestruturas, emitindo pareceres técnicos necessários ao desenvolvi-
mento das ações de manutenção e reparação necessárias;

g) Emitir parecer técnico sobre pretensão de particulares, em colabo-
ração com a Direção de Serviços de Segurança, sobre qualquer tipo de 
construção, reconstrução ou alteração de edifícios, públicos ou privados, 
inseridos em zona de proteção de estabelecimento prisional;

h) Emitir parecer técnico sobre propostas de manutenção e reparação 
da frota automóvel;

i) Garantir informação atualizada relativa ao património edificado e 
às instalações técnicas afetas à DGRSP;

j) Colaborar na elaboração do plano anual de formação, na elaboração 
de conteúdos programáticos e preparação dos respetivos manuais nas 
áreas da competência da divisão;

k) Contribuir com informação, estudos e indicadores de gestão rela-
cionados com a área da competência da divisão;

l) Disponibilizar à DSOPRE os conteúdos a inserir na página da intra-
net e internet relacionados com a área da competência da divisão.

7.3 — O Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação 
(GTIC) é a unidade orgânica que em colaboração com o IGFEJ,IP., é 
responsável pelas tecnologias de informação e comunicação da DGRSP, 
à qual compete:

a) Avaliar a adequação dos sistemas de informação relativos às áreas 
de intervenção essenciais da DGRSP e identificar necessidades de de-
senvolvimento ou melhoria dos sistemas, em articulação com as demais 
unidades orgânicas e o IGFEJ,IP.;

b) Aprovar os requisitos funcionais para desenvolvimento ou alteração 
dos sistemas de informação e colaborar com o IGFEJ,IP. na especificação 
funcional desses sistemas;

c) Colaborar com o IGFEJ,IP. nos testes e aceitação dos sistemas;
d) Propor ao IGFEJ,IP. a contratação de equipamentos e tecnologias 

de informação e comunicação, colaborando na realização dos adequados 
estudos técnico -financeiros;

e) Colaborar com o IGFEJ,IP. nos mecanismos que garantam a segu-
rança, confidencialidade e integridade da informação;

f) Colaborar com a DSOPRE na verificação da fiabilidade da informa-
ção estatística automaticamente produzida pelo Sistema de Informação 
Prisional e pelo Sistema Integrado de Reinserção Social;

g) Definir, em colaboração com o IGFEJ,IP., os requisitos a que 
devem obedecer as configurações dos equipamentos tecnológicos, e 
garantir a sua aplicação;

h) Assegurar, em colaboração com o IGFEJ,IP., o acompanhamento 
dos utilizadores no domínio das tecnologias de informação e comuni-
cação;

i) Colaborar com o IGFEJ,IP. na manutenção dos dispositivos tecno-
lógicos de informação e comunicação;

j) Colaborar na elaboração do plano anual de formação da DGRSP, 
na elaboração de conteúdos programáticos e preparação dos res-
petivos manuais nas áreas da sua competência, bem como na for-
mação dos utilizadores, colaborando com o IGFEJ,IP. sempre que 
necessário;

k) Contribuir com informação, estudos e indicadores de gestão rela-
cionados com a área da sua competência;

l) Disponibilizar à DSOPRE os conteúdos a inserir na página da 
intranet e internet relacionados com a área da sua competência.

8 — São revogados os seguintes despachos:
a) Despacho n.º 22058/2008, de 17.07.2008, publicado no DR., 

2.ª série, n.º 164, de 26.08.2008;
b) Despacho n.º 17384/2007, de 12.07.2007, publicado no DR., 2.ª sé-

rie, n.º 151, de 7.08.2007 e Despacho n.º 11880/2009, de 12.05.2009, 
publicado no DR., 2.ª série, n.º 95, de 18.05.2009.

9 — O presente despacho produz efeitos a 1 de agosto de 2013.

11 de julho de 2013. — O Diretor -Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais, Rui Sá Gomes.

207134159 

 Instituto Nacional de Medicina Legal 
e Ciências Forenses, I. P.

Aviso n.º 9717/2013
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-

A/2009, de 22 de janeiro, na nova redação dada pela Portaria n.º 145-
A/2011 de 6 de abril, e após homologação pelo Conselho Diretivo 
do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. 
(INMLCF, I. P.), por deliberação proferida em sessão de 31 de maio de 
2013, torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos 
aprovados e das exclusões ocorridas no decurso da aplicação dos métodos 
de seleção, do procedimento concursal comum para ocupação de um 
posto de trabalho, previsto e não ocupado, da carreira e categoria de 
técnico superior, do mapa de pessoal do Instituto, visando o exercício 
de funções, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, na Delegação do Norte, aberto pelo aviso 
n.º 8465/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 121, 
de 25 de junho.

Candidatos aprovados: 

Nome do candidato Classificação
final

1. Maria Delfina Gonçalves Moreira . . . . . . . . . . . . . 17,00 valores
2. Aida Maria Magina da Silva  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,31 valores
3. Tânia Cristina Aldeia Martins  . . . . . . . . . . . . . . . . 14,60 valores
4. Suzi Carla Simões Góis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00 valores
5. Horácio Luís Almeida Monteiro  . . . . . . . . . . . . . . 12,60 valores
6. Marisa Alexandra Silva Martins  . . . . . . . . . . . . . . 11,60 valores
7. Ana Maria Dias Mota Pinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,60 valores
8. Eliana Alexandra Caldas Ferreira Silva . . . . . . . . . 11,25 valores
9. Tânia Sofia Machado Prata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,25 valores

 Candidatos excluídos:
Andrea Helena Freitas Ribeiro Azevedo (a).
Benita Maria Leal Chaves (a).
Elisabete Carmo Silva Santos Pacheco (a).
Liliana Patrícia Geraldes Pinto (b).
Maria Agonia Martins Duarte Sousa (a).
Maria Amélia Marques Amaral (b).
Maria Céu Fânzeres Sousa Bogalho Pereira (b).
Mário José Fernandes Ribeiro (a).
Nancy Guadalupe Azevedo Rocha (a).
Pedro Machado Fonseca Pereira (a).

(a) Candidatos excluídos porque faltaram ao método de seleção prova 
de conhecimentos.

(b) Candidatos excluídos porque faltaram ao método de seleção en-
trevista profissional de seleção.

Após a publicação do presente aviso no Diário da República a men-
cionada lista é afixada na Sede do INMLCF, I. P., sita no Largo da 
Sé Nova, 3000-213 Coimbra e publicitada na página eletrónica deste 
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Instituto www.inml.mj.pt, nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da mesma 
Portaria, por força do n.º 5 do citado artigo 36.º

Da exclusão e homologação da lista de ordenação final pode ser 
interposto recurso nos termos do artigo 39.º da referida Portaria.

16 de julho de 2013. — O Diretor do Departamento de Administração 
Geral, Carlos Dias.

207130781 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Direção-Geral das Atividades Económicas

Aviso n.º 9718/2013

Concurso interno para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho 
na categoria de Especialista de Informática do Grau 1, Nível 2, 
da carreira de Especialista de Informática do mapa de pessoal da 
Direção -Geral das Atividades Económicas (DGAE).
1 — Nos termos dos artigos 9.º e 28.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 204/98, de 

11 de julho, por força do estabelecido no artigo 47.º da Lei n.º 66 -B/2012, 
de 31 de dezembro, e da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, repu-
blicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, faz -se público que, 
por meu despacho de 11 de julho de 2013, se encontra aberto concurso 
interno, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, para o provimento de 1 (um) 
posto de trabalho na categoria de Especialista de Informática do Grau 1, 
Nível 2, da carreira (não revista) de Especialista de Informática, previsto 
e não ocupado do mapa de pessoal da Direção -Geral das Atividades 
Económicas (DGAE), para a área funcional da Direção de Serviços da 
Coordenação dos Assuntos Europeus e Internacionais.

2 — Legislação aplicável — são aplicáveis ao presente procedimento 
concursal as disposições constantes do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de 
julho, Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março, da Portaria n.º 358/2002, 
de 3 de abril, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua redação 
atual, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro, e do Código do Procedimento Administrativo.

3 — Prazo de validade — o procedimento é válido até à ocupação do 
posto de trabalho, esgotando -se com o preenchimento do mesmo, sem 
prejuízo das demais causas de cessação do procedimento concursal.

4 — Local de trabalho — Direção -Geral das Atividades Económicas 
(DGAE), sita na Avenida Visconde de Valmor, n.º 72, 1069 -041, em 
Lisboa.

5 — Caracterização do posto de trabalho: Funções exercidas com 
responsabilidade e autonomia técnica, na área de informática, designa-
damente, as seguintes:

a) Identificar e conceber os sistemas informáticos necessários à pros-
secução das atribuições da DGAE;

b) Garantir a segurança do sistema informático e assegurar a conser-
vação e manutenção dos equipamentos informáticos;

c) Proceder à manutenção e atualização da página interna e do sítio 
na internet da DGAE.

6 — Remuneração e condições de trabalho — são condições de traba-
lho e regalias sociais as genericamente vigentes para os trabalhadores da 
Administração Central. A remuneração mensal é fixada de acordo com a 
escala salarial correspondente à categoria para a qual é aberto o concurso, 
nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de 
março, com os limites impostos pelo artigo 35.º da Lei n.º 66 -B/2012, 
de 31 de dezembro. Nessa medida, só serão aceites candidaturas dos 
detentores da mesma categoria para que é aberto o presente concurso, 
sob pena de exclusão.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Podem ser admitidos os candidatos que, até ao termo do prazo 

de entrega das candidaturas satisfaçam, cumulativamente, os seguintes 
requisitos:

a) Satisfaçam as condições previstas no artigo 29.º do Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 29 de julho;

b) Tenham uma relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado, previamente constituída, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, ou que se encontrem em situação de mobilidade 
especial;

c) Estejam habilitados com Licenciatura no domínio de informática, 
não havendo lugar à possibilidade de substituição do nível habilitacional 
por formação ou experiência profissional.

7.2 — Para ingresso na categoria de especialista de informática de 
grau 1, nível 2, é indispensável a aprovação em estágio com classificação 
não inferior a Bom (14 valores) cf. previsto no artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 97/2001, de 26 de março.

8 — Formalização da candidatura:
8.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento dirigido ao Sr. Diretor -Geral das Atividades Económicas e 
entregue pelos seguintes meios:

a) Por correio, sob registo e com aviso de receção, para o endereço 
da DGAE, sita na Avenida Visconde Valmor, 72 — 1069 -041 Lisboa, 
até ao termo do prazo fixado; ou

b) Pessoalmente nas instalações da DGAE, sita na Avenida Visconde 
Valmor, 72 — 1069 -041 Lisboa, entre as 09h00 e as 17h00, todos os 
dias úteis.

8.2 — No presente procedimento concursal não serão aceites candi-
daturas enviadas por correio eletrónico.

8.3 — Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, data de nascimento, número e data 

de validade do B.I./cartão de cidadão e serviço que o emitiu, número de 
identificação fiscal, residência, código postal e telefones de contacto);

b) Habilitações Literárias;
c) No caso de ser detentor de relação jurídica de emprego público 

por tempo indeterminado, indicar a categoria que detém e respetivo 
índice e escalão remuneratório, serviço a que pertence e natureza 
do vínculo;

d) Identificação do concurso, com referência ao posto de trabalho 
a que concorre, bem como ao número, e data do Diário da República 
onde se encontra publicado o aviso;

e) Declaração sob compromisso de honra de que reúne os requi-
sitos gerais de admissão, nos termos do artigo 29.º do Decreto -Lei 
n.º 204/98, de 11 de julho e do artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro.

8.4 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada, sob 
pena de exclusão, dos seguintes elementos:

a) Currículo profissional detalhado do qual devem constar, designada-
mente, as funções que exerce e que exerceu anteriormente, com indicação 
dos correspondentes períodos e das atividades relevantes, assim como 
a formação profissional detida (cursos, estágios, especializações, ações 
de formação, seminários, conferências, etc.), com indicação da respetiva 
duração, datas de realização e entidades promotoras;

b) Fotocópia do certificado comprovativo das habilitações literárias;
c) Declaração atualizada, emitida e autenticada pelo serviço a cujo 

quadro o candidato pertence, da qual constem, de forma inequívoca, 
a categoria detida, a natureza do vínculo à Administração, indicação 
do escalão e índice remuneratório, a antiguidade na atual categoria, na 
carreira e na função pública e ainda as classificações de serviço, na sua 
expressão quantitativa, relativas aos anos relevantes para concurso;

d) Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem, com data 
posterior à do presente aviso, atestando a caracterização do conteúdo 
funcional que o candidato ocupa;

e) Fotocópias dos documentos comprovativos da formação profis-
sional frequentada;

f) Quaisquer outros documentos que o candidato entenda dever apre-
sentar por considerar relevantes para apreciação do seu mérito.

8.5 — Nos termos do disposto no artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 
o júri pode solicitar aos candidatos e ou aos respetivos serviços de origem 
outros elementos considerados necessários à instrução do processo de 
concurso.

8.6 — Aos trabalhadores colocados em situação de mobilidade es-
pecial, cuja candidatura tenha sido oficiosamente promovida pela en-
tidade gestora da mobilidade, é concedido um prazo suplementar para 
apresentação dos documentos exigidos de acordo com o disposto na 
subalínea ii) da alínea b) do n.º 1 do artigo 47.º da Lei n.º 66 -B/2012, 
de 31 de dezembro.

8.7 — As falsas declarações são puníveis nos termos da lei.
9 — Métodos de seleção a utilizar — a seleção será feita mediante 

avaliação curricular e a prova de conhecimentos específicos, ambas com 
carácter eliminatório, no qual serão obrigatoriamente tido em conta os 
fatores referidos no artigo 22.º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 204/98, e entre-
vista profissional de seleção, com caráter complementar.

9.1 — Prova de conhecimentos — a prova de conhecimentos, de 
realização individual, sem consulta, visa avaliar os conhecimentos aca-
démicos e ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos, 
necessários ao exercício das funções. A prova de conhecimentos assumirá 
a forma escrita e revestirá natureza teórica, contendo perguntas diretas 




