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previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril. A publicação dos resultados 
obtidos em cada método de seleção intercalar é efetuada através de 
lista unitária, ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e 
público das instalações da DGRSP e disponibilizada na sua página 
eletrónica.

27 — Os candidatos excluídos serão notificados por uma das 
formas previstas nas alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, para a realização da 
audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo.

28 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é pu-
blicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e 
público das instalações da entidade empregadora pública e disponibi-
lizada na página eletrónica da Direção -Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais.

29 — Composição do júri:

Presidente — Licenciado Alexandre Carlos Augusto Bettencourt, 
Diretor do Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo.

Vogais efetivos:

Licenciada Maritza da Conceição Gaião Pedroso d’Oliveira, 
Adjunta da direção do Estabelecimento Prisional de Angra do 
Heroísmo, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedi-
mentos;

Licenciada Ana Maria Castro Sacadura Manso Nunes, Técnica su-
perior.

Vogais suplentes:

Licenciada Cláudia Morais Castelo, Técnica superior de reeducação 
de 2.ª classe;

Licenciado Pedro Miguel Garcia da Silva, Técnico superior.

7 de agosto de 2013. — A Subdiretora -Geral, Julieta Nunes.
207192609 

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

Deliberação n.º 1629/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Me-

dicina Legal e Ciências Forenses, I. P., proferida em sessão de 28 de 
fevereiro de 2013:

José António Malheiro de Carvalho Martins, autorizada a mobilidade 
interna intercarreiras, no mesmo local de trabalho, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 59.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 3 -B/2010, 
de 28 de abril, e 66/2012, de 31 de dezembro, pelo prazo máximo de 
18 meses a partir de 1 de julho de 2013, para a carreira de técnico 
ajudante de medicina legal, mantendo a remuneração que detinha na 
carreira/categoria de origem, por força do disposto na alínea d), n.º 2 
do artigo 35.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, que aprova a 
lei do Orçamento do Estado para 2013. (Isento de fiscalização prévia 
do Tribunal de Contas.)

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

207192869 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Secretaria-Geral

Aviso n.º 10670/2013
A Secretaria -Geral do Ministério da Economia e do Emprego 

pretende recrutar especialistas e técnicos de informática, através 

 Despacho n.º 11174/2013
De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21° da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 
de dezembro, foi aberto procedimento concursal, através do aviso 
n.º 6890/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 100, 
de 24 de maio de 2013, com vista ao preenchimento do cargo de 
Diretor de Serviços de Sistemas de Informação, cargo de direção 
intermédia de 1.º grau da Secretaria -Geral do Ministério da Economia 
e do Emprego.

Cumpridos todos os formalismos legais e concluída a seleção, o júri 
propôs, fundamentadamente, que a designação para o cargo recaísse 
sobre o candidato João Luís Simão Martins, o qual preenche os requi-
sitos legais exigidos e possui o perfil e as características necessárias ao 
exercício das atribuições e à prossecução dos objetivos da Direção de 
Serviços de Sistemas de Informação.

Assim, designo para o cargo de Diretor de Serviços de Sistemas 
de Informação, o Licenciado João Luís Simão Martins, em comissão 
de serviço, pelo período de três anos, nos termos dos n.os 9 e 10 do 
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.

O designado fica autorizado a optar pelo vencimento ou retribuição 
base da sua função, cargo ou categoria de origem, nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 31.º do citado diploma legal.

9 de agosto de 2013. — A Secretária -Geral, Maria Ermelinda Paulo 
Rodrigues da Silva Carrachás.

Nota Curricular de João Luís Simão Martins
1 — Dados Pessoais:

Nome: João Luís Simão Martins
Data de Nascimento: 2 de janeiro de 1968

2 — Habilitações Académicas:

1994 — Licenciatura em Engenharia Informática pelo Instituto Su-
perior de Tecnologias Avançadas

3 — Formação Específica:

2008 -FORGEP — Formação em Gestão Pública do INA;

4 — Experiência Profissional:

Desde outubro de 2012 até à data — Diretor de Serviços de Sistemas 
de Informação, em regime de substituição, na Secretaria -Geral do Mi-
nistério da Economia e do Emprego.

De março de 2008 até setembro de 2012 — Chefe de Divisão de 
Estruturas e Comunicações na Secretaria -Geral do Ministério da Eco-
nomia e Emprego.

2007 -2008 — Coordenação de equipa de administração de sistemas 
na PJ

de Mobilidade Interna ou Cedência de Interesse Público, para 
preenchimento de sete postos de trabalho na categoria de espe-
cialista de informática e cinco postos de trabalho na categoria de 
técnico de informática, nos termos dos artigos 58.º e seguintes da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na nova redação dada pelo 
artigo 35.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro e pelo artigo 52.º 
da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro.

O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público, até 
ao segundo dia útil a contar da data da presente publicação.

A remuneração a auferir é a prevista nos termos do artigo 35.º da Lei 
n.º 66 -B/2012, de 31/12.

O local de trabalho será na Direção de Serviços de Sistemas de 
Informação desta Secretaria -Geral do Ministério da Economia e do 
Emprego.

As candidaturas podem ser entregues, pessoalmente, no serviço 
de expediente durante o horário normal de funcionamento (10h00 
às 12h00 e das 14h30 às 16h30) ou remetidas por correio em carta 
registada com aviso de receção, para a Secretaria -Geral do Minis-
tério da Economia e do Emprego, sita na Avenida da República, 
79, 1069 -218 Lisboa, no prazo de 30 dias, a contar da data da 
publicitação na BEP.

25 de julho de 2013. — A Secretária -Geral, Maria Ermelinda Car-
rachás.

207190592 




