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 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Aviso n.º 13714/2013

Procedimento Concursal comum para a constituição de relação 
jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o 
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria 
de Assistente Técnico — Instituto Português da Qualidade, I. P.
Nos termos do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 6.º e no artigo 50.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas 
pelas Leis n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, n.º 3 -B/2010, de 28 de 
abril, n.º 34/2010, de 2 de setembro, n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro e 
n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, torna -se público que, por despacho do 
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português da Qualidade, I. P., 
de 21 de outubro de 2013, se encontra aberto procedimento concursal 
comum, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, tendo em vista o preenchi-
mento de um posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente 
Técnico do mapa de pessoal do Instituto Português da Qualidade, I. P., 
na modalidade de relação jurídica de emprego público, titulada por 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

1 — Para os efeitos do estipulado nos n.os 1 e 3 do artigo 4.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, declara -se não estarem constituídas reser-
vas de recrutamento próprias, presumindo -se igualmente a inexistência 
de reservas de recrutamento constituídas pela ECCRC, porquanto não 
foram ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos artigos 
41.º e seguintes da referida Portaria.

2 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a 
“Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação”.

3 — O presente aviso será registado na bolsa de emprego público 
(BEP) no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, nos 
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 19.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.

4 — Nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, o recrutamento é circunscrito a trabalhadores/as com relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida.

5 — Nos termos do disposto no artigo 40.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 
31 de dezembro, mantido em vigor pelo artigo 20.º da Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro, não poderão ser opositores ao presente procedimento 
concursal, trabalhadores/as de órgãos e serviços das administrações 
regionais e autárquicas.

6 — Tendo em conta o preceituado no artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, na atual redação e sem prejuízo do disposto no n.º 6 do 
mesmo artigo, o posicionamento remuneratório dos trabalhadores recruta-
dos é objeto de negociação com a entidade empregadora pública e terá lugar 
imediatamente após o termo do procedimento concursal. Nos termos dos 
artigos 24.º e 26.ºda Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, cuja vigência 
se mantém face ao disposto no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro, não poderá haver qualquer valorização remunera-
tória dos/as trabalhadores/as candidatos/as a procedimento concursal.

7 — N.º de postos de trabalho  -O presente procedimento concursal visa 
a ocupação de 1 posto de trabalho de Assistente Técnico em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

8 — Atividade a desenvolver — Funções de natureza executiva, de 
aplicação de métodos e processos com base em diretivas bem definidas 
e instruções gerais, de grau médio de complexidade, designadamente 
executar procedimentos administrativos relacionados com a contabili-
dade, proceder ao controlo e registo das propostas de auditoria em base 
de dados; proceder à conferência, cálculo e cabimentação de notas de 
honorários e respetivas declarações de despesa, referentes a processos 
de Auditoria e respetivo processamento dos descontos e cálculo do IVA; 
conferência de listagens de pagamentos; lançamento de informação 
mensal no site da DGO; emissão de guias de pagamento de impostos 
nomeadamente IRS independente; processamento de Boletins Itinerários 
e conferência e registo de despesas; arquivo de documentação.

9 — Local de Trabalho — Departamento de Administração Geral, 
Unidade Financeira e Patrimonial, no Monte da Caparica.

10 — Posição Remuneratória de Referência — De acordo com o dis-
posto na subalínea ii) da alínea d) do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
abril, a posição remuneratória de referência é a 1.ª da Carreira/Categoria 
de Assistente Técnico.

11 — Requisitos de Admissão — O recrutamento é circunscrito a 
trabalhadores/as detentores/as de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e possuir os requisitos enunciados 
no artigo 8.º da mesma lei.

11.1 — Para efeitos do presente procedimento concursal de recruta-
mento não podem ser admitidos/as candidatos/as que, cumulativamente, 
se encontrem integrados/as na carreira, sejam titulares da categoria e ocu-
pem posto de trabalho previsto no mapa de pessoal do IPQ,I. P., idêntico 
ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

11.2 — Requisitos Específicos:
11.2.1 — Nível Habilitacional — 12.º ano de escolaridade ou con-

forme o estabelecido no artigo 115.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro.

Não é admitida a possibilidade de substituição do nível habilitacional 
por formação ou experiência profissional.

12 — Prazo de validade — O presente procedimento concursal é 
válido para o preenchimento do posto de trabalho a ocupar e para os 
efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.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.

13 — Formalização da Candidatura:
13.1 — Nos termos conjugados dos artigos 27.º e 51.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, as candidaturas deverão ser formalizadas 
mediante preenchimento do formulário tipo, disponibilizado no sítio do 
Instituto Português da Qualidade, I. P., em www.ipq.pt — IPQ — Re-
cursos Humanos — Concursos de Pessoal, o qual deverá ser dirigido ao 
Presidente do Conselho Diretivo do IPQ, I. P., e entregue pessoalmente 
na área de Recursos Humanos do IPQ ou remetido por correio regis-
tado, com aviso de receção, para Instituto Português da Qualidade, I. P., 
A/c Área de Recursos Humanos, Rua António Gião, n.º 2 — 2829 -513 
Caparica.

13.2 — A apresentação do formulário de candidatura deverá ser acom-
panhada, sob pena de exclusão, dos seguintes elementos:

a) Cópia de documento de identificação (Bilhete de Identidade e 
Cartão de Contribuinte ou Cartão de Cidadão);

b) Curriculum Vitae detalhado, modelo europeu, devidamente as-
sinado e datado, (modelo existente no sítio do IPQ, I. P., em www.
ipq.pt — IPQ — Recursos Humanos — Concursos de Pessoal) onde 
constem, para além de outros elementos julgados necessários, os se-
guintes: habilitação literária, funções que exerce ou exerceu, bem como 
a formação profissional detida.

c) Documento comprovativo da habilitação literária;
d) Documentos comprovativos das ações de formação frequentadas 

e relacionadas com o conteúdo funcional do posto de trabalho, com 
indicação das entidades promotoras e respetiva duração;

e) Declaração atualizada, emitida e autenticada pelo Serviço de ori-
gem (com data posterior à data de publicação do presente Aviso), da 
qual conste a modalidade da relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado de que é titular, a carreira e a categoria, a posição 
remuneratória pela qual aufere o vencimento base, o tempo de execução 
das atividades inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de com-
plexidades das mesmas, para efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 11.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;

f) A avaliação de desempenho relativa aos últimos 3 anos, nos termos 
da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da já citada Portaria;

g) Declaração do conteúdo funcional emitida pelo Serviço a que o/a 
candidato/a se encontra afeto/a, devidamente atualizada e autenticada, 
da qual conste a atividade que se encontra a exercer, em conformidade 
com o mapa de pessoal aprovado.

13.3 — As falsas declarações prestadas pelos/as candidatos/as serão 
punidas nos termos da lei.

13.4 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato/a, 
em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu curriculum, a 
apresentação de elementos comprovativos das suas declarações.

14 — Composição e identificação do Júri:
Presidente: Dra. Ana Ramalho, Diretora de Departamento;
1.ª Vogal Efetiva: Dra. Ana Araújo, Diretora de Unidade;
2.ª Vogal Efetiva: Dra. Clara Nunes, Técnica Superior;
Vogais suplentes: Judite Antunes, Coordenadora Técnica e Catarina 

Neves, Assistente Técnica

15 — Métodos de Seleção:
a) Aos/Às candidatos/as que reunirem as condições referidas no n.º 2 

do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, caso não tenham 
exercido por escrito a opção pelo método Prova de Conhecimentos, 
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serão aplicadas, a Avaliação Curricular (AC) e a Entrevista Profissional 
de Seleção (EPS);

b) Aos/às restantes candidatos/as serão aplicados os métodos de se-
leção referidos no n.º 3 e na alínea a) do n.º 4 do artigo 53.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada pelo artigo 33.º da 
Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, a saber Prova de Conhecimentos 
(PC) e Entrevista Profissional de Seleção (EPS).

15.1 — Valoração dos Métodos de Seleção — A valoração dos mé-
todos anteriormente referidos será convertida numa escala de 0 a 20 
valores, de acordo com a especificidade de cada método, através da 
aplicação das seguintes fórmulas de valoração final (VF):

VF = 0,70 AC + 0,30 EPS
VF = 0,70 PC + 0,30 EPS

15.2 — Prova Escrita de Conhecimento (PEC) — Este método visa 
avaliar os conhecimentos académicos e, ou, profissionais e as competên-
cias técnicas dos/as candidatos/as, necessárias ao exercício das funções 
e terá uma componente escrita, de natureza teórica e uma componente 
prática, ambas com uma duração máxima de 40 minutos.

15.2.1 — A componente escrita incidirá nas seguintes temáticas:
Organização Administrativa do IPQ, IP;
Sistema Português da Qualidade;
Sistema Integrado da Avaliação do Desempenho da Administração 

Pública (SIADAP)
Regime de Vinculação, de Carreiras e de Remunerações dos Traba-

lhadores que exercem Funções Públicas;
Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas;
Missões no País e no Estrangeiro
Enquadramento Orçamental
Bases sobre Contabilidade Pública
Classificação de Receita e Despesa
Tratamento de Compromissos e Pagamentos em Atraso
Orçamento 2013
POCP (Plano Oficial de Contas Públicas)
IVA (imposto sobre o valor Acrescentado)
IRS/IRC (Imposto sobre o Rendimento Singular e Coletivo)
CCP (Código dos Contratos Públicos)

15.2.2 — A componente prática incidirá nas seguintes temáticas
Conhecimentos informáticos da ótica do utilizador em Word e Excel 

2010
Conhecimentos de faturação
Conhecimentos de SINGAP

15.2.3 — Legislação recomendada:
Toda a legislação abaixo enunciada deverá ser considerada na sua 

versão mais atualizada.
Portaria n.º 23/2013, de 24 de janeiro
Decreto -Lei n.º 36/2013, de 11 de março;
Lei n.º 51/2013, de 24 de julho;
Decreto -Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro;
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;
Decreto -Lei n.º 71/2012, de 21 de março
Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de junho;
Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro;
Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro;
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro;
Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro;
Decreto -Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro;
Lei n.º 91/2001, de 28 de agosto;
Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de abril;
Decreto -Lei n.º 232/97, de 3 de setembro;
Decreto -Lei n.º 192/95, de 28 de julho;
Lei n.º 8/90, de 20 de fevereiro;

15.3 — Avaliação Curricular (AC) - visa analisar a qualificação dos/as 
candidatos/as, designadamente, a habilitação académica e ou profissio-
nal, percurso profissional, relevância da experiência adquirida, tipo de 
funções exercidas e avaliação de desempenho obtida, conforme o dis-
posto no artigo 11.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, e da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

15.4 — Entrevista Profissional de Seleção (EPS) - visa avaliar, de 
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos com-
portamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o/a 
entrevistador/a e o/a entrevistado/a, nomeadamente os relacionados com 
a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

15.5 — Cada um dos métodos de seleção tem caráter eliminatório, 
sendo excluídos/as do procedimento os/as candidatos/as que obtenham 
uma valoração inferior a 9,5 valores num deles, não lhes sendo, nesse 
caso, aplicado o método de seleção seguinte.

16 — Classificação Final — A valoração final dos/as candidatos/as 
expressa -se numa escala de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmé-
tica ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método 
de seleção, considerando -se excluído/a do procedimento o/a candidato/a 
que tenha obtido uma classificação final inferior a 9,5 valores.

17 — Facultação de documentação — As atas do Júri, de onde cons-
tam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um 
dos métodos a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração 
final do método, serão facultados aos/às candidatos/as, sempre que 
solicitados.

18 — A lista unitária de ordenação final dos/as candidatos/as será afi-
xada no placar do átrio do edifício A do IPQ, I. P., e na página eletrónica 
deste organismo, após aplicação dos métodos de seleção.

21 de outubro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Marques dos Santos.
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 MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E ENERGIA

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

Despacho n.º 14566/2013
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 35.º e 36.º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação do Decreto -Lei n.º 6/96, de 
31 de janeiro, e de harmonia com o estabelecido no n.º 2 do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de julho, delego no chefe do meu Ga-
binete, licenciado Artur Manuel Ascenso Martins Pires, a competência 
para a prática dos atos seguintes:

a) Gerir o pessoal do Gabinete, coordenar e despachar os assuntos 
da gestão corrente;

b) Gerir o orçamento do Gabinete, incluindo a alteração das rubricas 
orçamentais, nos termos das leis do Orçamento do Estado, dos decretos-
-leis de execução orçamental e do Decreto -Lei n.º 71/95, de 15 de 
abril, que se revelem necessárias à sua execução e que não careçam de 
intervenção do Ministro de Estado e das Finanças;

c) Autorizar as deslocações em serviço do pessoal do Gabinete em 
território nacional ou no estrangeiro, qualquer que seja o meio de trans-
porte, bem como o processamento das correspondentes despesas com 
a aquisição de bilhetes ou títulos de transporte, incluindo por via aérea, 
e ajudas de custo, antecipadas ou não, nos termos dos Decretos -Leis 
n.os 192/95, de 28 de julho, e 106/98, de 24 de abril, na redação do 
Decreto -Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro, conjugado com o estabe-
lecido no decreto -lei que fixa as normas de execução orçamental;

d) Autorizar a inscrição e participação do pessoal do Gabinete em con-
gressos, seminários, estágios, reuniões, colóquios, cursos de formação e 
outras ações da mesma natureza que decorram em território nacional ou 
no estrangeiro, incluindo o processamento dos correspondentes despesas;

e) Autorizar o processamento de despesas cujas faturas, por motivo 
justificado, deem entrada nos serviços além do prazo regulamentar;

f) Autorizar a constituição, reconstituição e movimentação de fundos 
de maneio até ao montante máximo correspondente a um duodécimo da 
dotação orçamental, nos termos do artigo 32.º do Decreto -Lei n.º 155/92, 
de 28 de julho;

g) Autorizar a realização de despesas com a aquisição de bens e ser-
viços, por conta das dotações orçamentais do Gabinete, nos termos e ao 
abrigo dos artigos 16.º a 22.º Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, até 
ao limite legalmente estabelecido para os titulares de cargos de direção 
superior do 1.º grau;

h) Autorizar a requisição de guias de transporte, incluindo por via 
aérea, ou a utilização de viatura própria por membros do Gabinete ou a fa-
vor de individualidades que tenham de se deslocar em serviço do mesmo;

i) Autorizar o pessoal do Gabinete a conduzir veículos do Estado 
afetos ao Gabinete, nos termos do n.º 1 do Decreto -Lei n.º 490/99, de 
17 de novembro;

j) Autorizar a requisição de passaportes de serviço especial, a favor de 
individualidades que tenham de se deslocar ao estrangeiro e cuja despesa 
constitua encargo nos termos dos artigos 30.º e seguintes do Decreto -Lei 
n.º 83/2000, de 11 de maio, na sua redação vigente;

k) Autorizar a prática de atos correntes relativos às funções específicas 
do Gabinete sobre as quais tenha havido orientação prévia e, também, 




