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Força Aérea

Emissão de pareceres de projetos no âmbito das atribuições da Direção
de Serviços de Património e Planeamento de Instalações.

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea

4 — Posicionamento e posição remuneratória de referência — O
posicionamento remuneratório efetua-se nos termos do disposto no
artigo 38.º da LTFP, com as limitações impostas pelos artigos 38.º e 42.º
da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (OE 2015), cujos efeitos foram
prorrogados pelo artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (OE
2016) tendo posição remuneratória de referência a 2.ª posição da carreira/
categoria de técnico superior, nível 15 da tabela remuneratória única.
5 — Requisitos de admissão — São requisitos cumulativos de admissão, que os candidatos devem possuir até ao último dia do prazo
de candidatura:
5.1 — Requisitos gerais:

Despacho n.º 7657/2016
1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 36.º do Código do Procedimento Administrativo, subdelego no
Major-General PILAV 039514-F Joaquim Manuel Nunes Borrego, Diretor do Programa de Alienação de Aeronaves F-16, a competência para
a prática de todos os procedimentos e atos necessários para a aquisição
dos bens e serviços previstos no contrato celebrado entre o Estado
Português e a República da Roménia, registado na Direção-Geral de
Armamento e Infraestruturas de Defesa sob o n.º 0017-1/DGAIED/2016,
que me foi subdelegada pelo Despacho n.º 6843/2016, de 11 de maio
de 2016, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 100, de 24 de maio de 2016, até ao montante
de € 100.000,00.
2 — O presente Despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.
25 de maio de 2016. — O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea,
Manuel Teixeira Rolo, General.
209633358

a) Ser detentor dos requisitos previstos no artigo 17.º da LTFP;
b) Possuir relação jurídica de emprego público na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
previamente estabelecida (desde que não sejam provenientes dos órgãos
e serviços das Administrações Regionais e Autárquicas).

ADMINISTRAÇÃO INTERNA

5.2 — Requisitos habilitacionais e área de formação académica — Poderão candidatar-se ao posto de trabalho os candidatos que sejam titulares
do grau académico de licenciatura em Arquitetura.
5.2.1 — Outros Requisitos — Título profissional válido para o exercício da profissão, nomeadamente a inscrição na respetiva ordem profissional.
5.3 — Requisitos preferenciais — Os candidatos devem possuir:

Secretaria-Geral

a) Conhecimentos da tramitação e da legislação referente aos processos de aquisição de bens e serviços e às empreitadas de obras públicas.

Aviso n.º 7357/2016

6 — Nos termos do disposto na alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da
Portaria, não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem integrados nas carreiras, sejam titulares das categorias
em referência e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de
trabalho no mapa de pessoal desta Secretaria-Geral idênticos aos postos
de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.
7 — Formalização das candidaturas — As candidaturas devem ser
formalizadas, em suporte papel, obrigatoriamente através do formulário
de candidatura ao procedimento concursal aprovado pelo Despacho
n.º 11321/2009, de S. Ex.ª o Ministro de Estado e das Finanças, de 29
de abril de 2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de
8 de maio de 2009, que se encontra disponibilizado nas instalações da
SGAI, sitas na morada atrás referida, no período compreendido entre as
10:00 e as 16:00 horas, ou disponível na página eletrónica do serviço,
no endereço www.sg.mai.gov.pt, funcionalidade «Recursos Humanos/
Procedimento Concursal SGAI».
7.1 — Apresentação das candidaturas — As candidaturas poderão ser
apresentadas pessoalmente na SGAI no horário atrás referido ou remetidas através de correio registado, com aviso de receção, com indicação
expressa do procedimento concursal a que se referem, expedidas até ao
termo do prazo fixado, para o endereço da SGAI.
7.2 — Documentos a apresentar — Os candidatos deverão anexar ao
formulário de candidatura os seguintes documentos:

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento
de 1 posto de trabalho, do mapa de pessoal da Secretaria-Geral
da Administração Interna (SGAI) — carreira geral de técnico
superior.
1 — Fundamento e legislação aplicável — Nos termos do disposto
no n.º 3 do artigo 30 e nos artigos 33.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada pela Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, e no n.º 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
(adiante designada por Portaria), faz-se público que por meu despacho
de 6 de janeiro de 2016 se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário
da República, procedimento concursal comum de recrutamento, para
o preenchimento de 1 posto de trabalho constante do mapa de pessoal
desta Secretaria-Geral para a Divisão de Património e Planeamento de
instalações da Direção de Serviços de Património e Planeamento de
Instalações (DSPPI/DPPI) na carreira e categoria de técnico superior
(Arquiteto), na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado.
1.1 — Ao presente procedimento concursal é aplicável a tramitação
prevista nos artigos 37.º e 38.º da LTFP e Capítulo III da Portaria.
1.2 — Reserva de recrutamento e consulta prévia — Para os efeitos
do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria, declara-se não estarem
constituídas reservas de recrutamento neste organismo. Foi dado cumprimento ao artigo 265 da LTFP e à Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, tendo o INA informado, em 31 de maio de 2016, da inexistência
de trabalhadores em situação de requalificação com o perfil indicado
por este serviço.
2 — Local de trabalho — As funções inerentes ao posto de trabalho a ocupar serão exercidas nas instalações da SGAI sitas na Rua de
S. Mamede, n.º 23, 1100-533 Lisboa.
3 — Caracterização do Posto de Trabalho — Posto de trabalho previsto no mapa de pessoal da Secretaria-Geral, com funções com grau
de complexidade 3, a exercer nas áreas de atividades da DSPPI/DPPI
(artigo 12.º da Portaria 145/2014, de 16 de Julho e artigo 7.º do Despacho
n.º 15128-A/2014, de 12/12), entre as quais se destacam:
Prestar apoio técnico na elaboração e acompanhamento da execução
material de projetos e contratos de empreitadas de construção, remodelação, beneficiação, reabilitação, conservação e ampliação de instalações
e outras infraestruturas do MAI, nomeadamente:
Realização de projetos, análise e fiscalização de obras de adaptação,
ampliação, remodelação e conservação de instalações para as forças de
segurança e acompanhamento na elaboração de conceção/construção
de edifícios para as forças de segurança;
Organização de processos de concurso em plataforma eletrónica;

a) Currículo detalhado, datado e assinado, do qual devem constar,
designadamente, as habilitações literárias, as funções que exercem,
bem como as que exerceram, com indicação dos respetivos períodos
de duração e atividades relevantes, assim como a formação profissional detida, com indicação das ações de formação finalizadas (cursos,
estágios, encontros, simpósios, especializações e seminários, indicando
a respetiva duração e datas de realização);
b) Documento comprovativo das habilitações literárias e profissionais
(cópia);
c) Documentos comprovativos das ações de formação profissional
(cópia);
d) Declaração, devidamente atualizada (com data reportada ao prazo
estabelecido para apresentação das candidaturas), emitida pelo serviço
ou organismo de origem, da qual constem, de forma inequívoca, a
modalidade da relação de emprego público que detém, a antiguidade
na categoria, na carreira e no exercício de funções públicas, o tempo de
execução das atividades inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o
grau de complexidade das mesmas, a posição remuneratória que detém
e a avaliação de desempenho dos últimos três anos, em que cumpriu
ou executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto
de trabalho a ocupar;
e) Declaração de conteúdo funcional, atualizada, emitida pelo serviço
ou organismo de origem, da qual conste a atividade que se encontra a
exercer.

