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nómica António Jorge de Almeida Carreira, nos termos do artigo 27.º 
em articulação com o artigo 20.º, ambos da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
em conjugação com a alínea b) do artigo 10.º da Portaria n.º 305/2012, 
de 04 de outubro.

O presente despacho produz efeitos a partir de 24 -10 -2012, data da 
assinatura do Despacho n.º DP/38/2012, da DRAP Centro.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
30 de outubro de 2012. — A Diretora Regional, Adelina M. Machado 

Martins.

Nota curricular
1 — Dados pessoais:
Nome: António Jorge de Almeida Carreira.
Idade: 50 anos.
Estado Civil: Casado.
Naturalidade: Viseu.

2 — Habilitações académicas:
Licenciatura em Engenharia Agronómica, pelo Instituto Superior de 

Agronomia, concluída em 1989.

3 — Atividade profissional:
Membro da Equipe Técnica do Programa de Desenvolvimento Agrário 

Regional do Baixo -Dão/Lafões — Representante da Direção Regional 
de Agricultura da Beira Litoral, de novembro de 1989 a fevereiro de 
1992;

Em fevereiro de 1992, iniciou o trabalho em regime de prestação de 
serviços, na Direção Regional de Agricultura da Beira Litoral, em Viseu, 
como adjunto do chefe da Zona Agrária;

A partir de 13 de fevereiro de 1995, celebrou Contrato de Avença para 
execução de ações necessárias à implementação das medidas inseridas 
no âmbito do 2.º QCA;

A partir de 1 de julho de 1997, foi destacado para a Direção de Serviços 
de Agricultura como Coordenador da Medida 2 do PAMAF;

A partir de 6 de dezembro de 2002, foi destacado para o Agrupamento 
de Zonas Agrárias Dão -Lafões, como adjunto do Supervisor;

Desempenhou funções de Supervisor do Agrupamento de Zonas 
Agrárias do Dão -Lafões, de 12 de março de 2004 a 28 de fevereiro 
de 2007;

Promovido à categoria de Técnico Superior Principal por Despacho 
n.º 22 883/2005, DR (2.ª série), em virtude da atribuição, relativamente 
ao ano de 2004, da classificação de Excelente;

A partir de março de 2007 desempenhou funções, na Delegação 
Regional de Viseu;

Promovido à categoria de Assessor, de acordo com o n.º 3 do ar-
tigo 15.º da Lei n.º 10/2004 de 22 de março (obtenção da classificação 
de Excelente), por publicação in DR (2.ª série), de 17/07/2008;

Nomeado pelo Despacho n.º 27/2008, de 04 -03, membro do grupo 
de trabalho responsável pelo Estudo da “DOP Serra da Estrela — Re-
lançamento da Ovinicultura”.

4 — Formação profissional:
Curso de Formação de “Equipes Técnicas dos Programas de Desen-

volvimento Regional (PDARs)“, promovido pela Direção Regional 
de Agricultura da Beira Litoral, de 6 de novembro de 1989 a 17 de 
novembro de 1989;

Curso de “Formação de Formadores“, no Centro de Formação de 
N.ª Sr.ª dos Campos, Gafanha da Nazaré, promovido pela Direção Re-
gional de Agricultura da Beira Litoral, de 19 de setembro de 1994 a 
30 de setembro de 1994;

Curso de Técnicos Conselheiros em Política Agrícola Comum no 
“Centro de Formação do Gil Vaz“, de 29 de maio de 1995 a 23 de junho 
de 1995, promovido pelo Instituto de Estruturas Agrárias e Desenvol-
vimento Rural;

Seminário de Alta Direção, no Instituto Nacional de Administração 
(INA), em Lisboa, de 10 a 14 de outubro de 2005;

Curso de Formação Profissional “Especialização em Gestão em Ad-
ministração Pública”, em Viseu, promovido pelo Centro de Estudos, 
Formação e Consultoria de 6 de novembro de 2006 a 29 de dezembro 
de 2006;

Curso de Formação Profissional “FORGEP -Programa de Formação 
em Gestão Pública”, promovido pelo Instituto Nacional de Administração 
(INA), de 8 de janeiro a 30 de março de 2007;

Curso de Formação Profissional “Lei n.º 12 -A/2008 — Novos Re-
gimes de Vinculação, de Carreiras e Remunerações dos Trabalhadores 
da Administração Pública”, no Centro de Formação, Fundação Bissaya 

Barreto — Coimbra, promovido pela Direção Regional de Agricultura 
da Beira Litoral de 15 a 18 de setembro de 2009;

Curso de Formação Profissional “SIADAP 1 — CAF”, no Centro de 
Formação de N.ª Sr.ª dos Campos, Gafanha da Nazaré, promovido pela 
Direção Regional de Agricultura da Beira Litoral de 7 a 9 de outubro 
de 2009.

206525825 

 Gabinete de Planeamento e Políticas

Despacho n.º 14852/2012

Autorização de acumulação de funções docentes.
Por meu despacho de 12 de novembro de 2012, e ao abrigo do disposto 

no artigo 27.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, foi autorizada 
a acumulação de funções docentes, a exercer na Escola Superior de 
Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém, no ano letivo 
de 2012 -2013, a Osvaldo Manuel dos Santos Ferreira, em exercício de 
funções no cargo de Diretor de Serviços de Administração, Avaliação e 
Orçamento, do mapa de pessoal do Gabinete de Planeamento e Políticas.

13 de novembro de 2012. — O Diretor -Adjunto, Bruno Dimas.
206527859 

 Instituto Nacional de Investigação Agrária
e Veterinária, I. P.

Aviso n.º 15491/2012
1 — Em conformidade com o disposto no Decreto -Lei n.º 124/99, de 

20 de abril, em especial nos artigos 10.º e 24.º, faz -se público que, por 
despacho do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e Veterinária, I. P., de 7 de novembro de 2012, é 
aberto, pelo prazo de 30 dias úteis contados da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, o concurso interno de ingresso 
documental para recrutamento de dois investigadores auxiliares, da 
carreira de investigação científica, do mapa de pessoal do Instituto Na-
cional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. (INIAV, I. P.), na área 
científica de Proteção das Plantas, áreas temáticas de Fitobacteriologia 
e Herbologia em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
(CTFP) por tempo indeterminado.

2 — Prazo de validade — o concurso destina -se, exclusivamente, ao 
preenchimento dos dois postos de trabalho acima referidos, caducando 
com a respetiva ocupação.

3 — Legislação aplicável — Decreto -Lei n.º 124/99, de 20 de abril 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 157/99, de 14 de setembro, 
conjugado com o Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, por ser uma 
carreira não revista e subsistente, por força da conjugação dos n.os 4, 5, 
6 do artigo 6.º e artigo 86.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
conforme parecer da Secretária de Estado da Ciência e concordância 
do Secretário de Estado da Administração Pública, tornado púbico a 
12 de março de 2012.

4 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional corresponde à ca-
tegoria de investigador auxiliar, constante dos n.os 1 e 4 do artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 124/99, de 20 de abril.

5 — Vencimento e regalias sociais — o vencimento é o fixado para a 
categoria de investigador auxiliar, calculado nos termos do Anexo n.º 1 
ao Decreto -Lei n.º 124/99, de 20 de abril, correspondendo ao escalão 1, 
índice 195 com o valor de 3.191,82 € mensais com a redução prevista 
pela aplicação do artigo 19.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, 
sendo ainda aplicável as condições de trabalho e regalias que se encon-
tram previstas no regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

6 — O local de trabalho situa -se em Oeiras.
7 — 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.

8 — Requisitos de admissão:
8.1 — Requisitos gerais — os definidos no artigo 29.º do Decreto -Lei 

n.º 204/98, de 11de julho.
8.2 — Requisitos específicos — os requisitos estabelecidos no n.º 1, 

alíneas a) e b) do art.º10.º do Decreto -Lei n.º 124/99, de 20 de abril, 
conjugado com os n.os 4,5 e 6 do artigo 6.º e artigo 86.º da LVCR, e que 
detenham uma relação jurídica de emprego, por tempo indeterminado em 



37560  Diário da República, 2.ª série — N.º 224 — 20 de novembro de 2012 

funções pública, o grau de doutor e cumpram os requisitos específicos 
das seguintes áreas temáticas:

Fitobacteriologia:
Experiência profissional de pelo menos 5 anos, na área científica 

da Proteção de Plantas, desempenhando atividades nos seguintes do-
mínios.

a) Diagnóstico de bactérias fitopatogénicas de quarentena e de qua-
lidade com recurso a métodos laboratoriais clássicos, serológicos e 
biomoleculares.

b) Caracterização fenotípica, fenotípica e filogenética de bactérias 
fitopatogénicas;

c) Análise de rastreabilidade e de dados epidemiológicos de bactérias 
fitopatogénicas;

d) Conhecimentos sobre legislação fitossanitária e acreditação de 
laboratórios na área da proteção de plantas.

Herbologia:
Experiência profissional de, pelo menos cinco anos, na área cientí-

fica da Proteção de Plantas, desempenhando atividade nos seguintes 
domínios:

a) Bioecologia e gestão de plantas infestantes, invasoras e parasi-
tas;

b) Avaliação do risco de resistência a herbicidas, através de estudos 
dos mecanismos bioquímicos responsáveis pela resistência, e definição 
de estratégias de gestão do risco;

c) Avaliação dos impactes dos sistemas culturais na biodiversidade 
funcional de ecossistemas agrícolas.

9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao presidente do júri, entregue no Centro de Atividades 
de Gestão de Recursos Humanos do Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária, nos dias úteis das 9 às 12 horas e das 13 às 17 
horas, sito na Av. da República, Quinta do Marquês, 2784 -505 Oeiras, 
ou por via postal em correio registado com aviso de receção, expedido 
até ao termo do prazo fixado no ponto 1.

9.2 — Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa do candidato (nome, data de nascimento, 

filiação, naturalidade, residência, código postal, telefone, número do 
bilhete de identidade ou cartão de cidadão, validade, número de con-
tribuinte);

b) Habilitações literárias;
c) Habilitações profissionais;
d) Indicação do concurso a que se candidata;
e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem passí-

veis de influir na apreciação do seu mérito ou de constituir motivo de 
preferência legal, os quais, todavia, só serão tidos em conta pelo júri se 
devidamente comprovados.

10 — O requerimento de admissão ao concurso deverá ser acompa-
nhado dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo dos requisitos específicos referidos no 
n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 124/99, de 30 de abril;

b) Documento comprovativo da detenção de uma relação jurídica de 
emprego por tempo indeterminado, previamente estabelecida;

c) Sete exemplares do curriculum vitæ do candidato, com a indicação 
da experiência profissional adquirida, das obras e dos trabalhos efetu-
ados e publicados, bem como das atividades científicas desenvolvidas 
e correspondentes períodos.

d) Dois exemplares de cada um dos trabalhos mencionados no cur-
riculum vitæ.

11 — Serão excluídos da admissão ao concurso os candidatos que 
formalizem incorretamente a sua candidatura ou que não comprovem 
os requisitos exigidos no presente concurso.

12 — A lista de candidatos excluídos e admitidos bem como a lista 
de classificação final serão afixadas nas instalações do INIAV, em Oei-
ras, publicitadas na página eletrónica do INIAV, sendo os candidatos 
notificados por carta registada com aviso de receção.

13 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em 
caso de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das suas 
declarações.

13.1 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

14 — O método de seleção e os critérios de avaliação, nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 124/99, de 20 de abril, 
consiste na apreciação do curriculum vitæ e da obra científica dos candi-
datos, sendo critério de avaliação, o mérito profissional e científico.

14.1 — Na avaliação do mérito profissional e científico dos candidatos 
serão considerados os seguintes parâmetros, com uma classificação de 
0 a 20 valores:

a) Qualidade do trabalho científico e técnico dos candidatos, com a 
ponderação de 50 %;

b) Experiência profissional, com a ponderação de 10 %;
c) Formação profissional, com a ponderação de 10 %;
d) Contribuições em atividades de orientação científica, com a pon-

deração de 10 %;
e) Participação em órgãos de gestão, com a ponderação de 5 %;
f) Prestação de serviço à comunidade, com a ponderação de 15 %.

15 — A apreciação mencionada no n.º 14 deste aviso pode ser com-
plementada por entrevista a todos os candidatos, sempre que o júri 
assim o decida.

15.1 — A entrevista não constitui método de seleção e não é classifi-
cada, visa a obtenção de esclarecimentos ou explicitações de elementos 
constantes dos currículos dos candidatos.

16 — Em conformidade com o Despacho n.º 13440/2012, alínea b), 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 199, de 15 de outubro, 
o júri tem a seguinte composição:

Presidente: Professor associado José Castro Coelho, Presidente do 
INIAV, I. P.

Vogais: 
Professor Catedrático António Mexia (ISA/UTL)
Professora Associada Helena Oliveira (ISA/UTL)
Professora Associada Maria José Cerejeira (ISA/UTL)
Investigadora Principal Fátima Rocha (ex -INIA, aposentada)
Investigador Coordenador José Constantino Sequeira (ex -INIA, apo-

sentado).
8 de novembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Nuno 

Canada.
206523857 

 Deliberação n.º 1674/2012
Considerando o disposto no artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de ja-

neiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e o 
termo da comissão de serviço entretanto ocorrida, foi a seu pedido, aceite a 
cessação das funções que vinha exercendo, em regime de gestão corrente, 
como dirigente intermédio de 1.º grau, de Coordenador da Unidade de 
Investigação de Ambiente e Recursos Naturais do Investigador Auxiliar 
Pedro Manuel Barbosa Vasconcelos Jordão, a partir de 7 de novembro.

7 de novembro de 2012. — Pelo Conselho Diretivo, o Vogal, Nuno 
Canada.

206524626 

 Despacho n.º 14853/2012
No cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal publicado através do aviso n.º 1084/2010, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 11, de 18 de janeiro de 2010, foi 
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, sujeito a período experimental, de 180 dias, correspondente à 
duração determinada pelo disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º 
do RCTFP, conjugado com o n.º 2 da cláusula 6.ª do acordo coletivo 
de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, e regulamento de extensão 
n.º 1 -A, de 2 de março, para a carreira técnica superior, com efeitos a 
1 de novembro de 2012, com o trabalhador Hugo Miguel Martins Va-
ladares, auferindo a remuneração correspondente à 2.ª posição e nível 
15 da tabela remuneratória única.

9 de novembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo do INIAV, 
I. P., Nuno Canada.

206524359 

 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I. P.

Aviso n.º 15492/2012
Para os devidos efeitos se torna público, que o Assistente Técnico, 

Albino Alberto Cardoso Ferreira da Costa, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, cessou a sua 
mobilidade interna intercategorias, com efeitos a 31 de outubro de 2012.

12 de novembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
Manuel de Novaes Cabral.

206526092 




