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Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.
Aviso n.º 2354/2014
Recrutamento de nove assistentes técnicos em regime
de mobilidade interna
O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., pretende
recrutar, mediante mobilidade interna, nos termos do disposto nos artigos 59.º a 63.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua atual
redação, nove assistentes técnicos.
a) Caracterização da oferta:
Mobilidade interna: na categoria
Carreira e categoria: Assistente técnico
Número total de postos de trabalho: 9
Remuneração: a detida pelo trabalhador na carreira/categoria
b) Caracterização do posto de trabalho:
Referência A) — Porta 65 — Jovem:
5 Assistentes técnicos, com conhecimentos de informática na ótica
do utilizador.
Referência B) — NRAU — Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto
2 Assistentes técnicos com alguns conhecimentos de linguagem jurídica/técnica na área da habitação e com conhecimentos de informática
na ótica do utilizador.
Referência C) — Atendimento Geral:
2 Assistentes técnicos, com facilidade/experiência de contacto com
o público.
c) Requisitos de admissão:
Relação jurídica: Contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado previamente estabelecida com a Administração Pública
Central.
Local de trabalho: Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.,
Departamento de Incentivos ao Arrendamento (DIA), sito na Avenida
Columbano Bordalo Pinheiro, 5, 1099-019 Lisboa.
d ) Prazo para apresentação das candidaturas:
10 dias úteis a contados a partir da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.
e) Formalização da candidatura:
As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo do IHRU, I. P., acompanhado
do Curriculum Vitae detalhado.
Estes documentos podem ser enviados por correio eletrónico para:
essales@ihru.pt ou mccastro@ihru.pt, por correio registado, ou entregue diretamente no Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.
Direção de Administração e Recursos Humanos, 6.º, Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 5, 1099-019 Lisboa.
f ) Seleção de candidatos:
A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise do
curriculum vitae, completada com uma entrevista.
A presente oferta de emprego será igualmente publicitada em
www.bep.gov.pt e em www.portaldahabitacao.pt.
6 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Vítor
Manuel Roque Martins dos Reis.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa
e Vale do Tejo
Despacho n.º 2519/2014
Nos termos da alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que ocorreu a integração no mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Pescas

de Lisboa e Vale do Tejo, na categoria de técnico superior, de Maria Rosa
Saraiva e Prata, por força do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 15-A
da Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, tendo sido celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a
partir de 16 de outubro de 2013, sendo mantida a remuneração base,
designadamente, a 4.ª posição remuneratória e nível remuneratório 23,
da categoria de técnico superior, conforme situação jurídico-funcional
existente no organismo de origem.
20 de janeiro de 2014. — A Diretora Regional, Elizete Jardim.
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Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.
Despacho n.º 2520/2014
1 — De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e
alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, foi aberto procedimento
concursal para seleção do titular do cargo, de direção intermédia de
2.º grau, de Chefe de Unidade de Acompanhamento de Programas,
previsto no n.º 2 dos artigos 1.º e 2.º dos Estatutos do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P., aprovados pela Portaria
n.º 393/2012, de 29 de novembro
2 — O referido procedimento foi publicitado e concluído de acordo
com os respetivos condicionalismos e formalismos legais, tendo o Júri
do concurso apresentado proposta de designação do licenciado António
José de Brito Moita Brites, para o desempenho daquele cargo, com base
nos factos, razões e fundamentos constantes da referida proposta, que
integra o respetivo procedimento concursal.
3 — Tendo em conta a citada proposta de designação, considera-se
que o referido candidato possui a competência técnica, a experiência
profissional e a aptidão necessárias para o exercício do cargo, bem como
o perfil adequado para o exercício das funções em causa.
4 — Pelo exposto, designo para o cargo de Chefe de Unidade de
Acompanhamento de Programas, o licenciado António José de Brito
Moita Brites, em regime de comissão de serviço, pelo período de três
anos, com efeitos a partir de 1 de dezembro de 2013, nos termos dos
números 9 e 10 do artigo 21.º Lei n.º 2/2004.
5 — A nota curricular do licenciado em apreço fica junta ao presente
despacho, dele fazendo integrante.
5 de dezembro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo do
IFAP, I. P., Luis Miguel Gaudêncio Simões do Souto Barreiros.
Sinopse curricular
António José de Brito Moita Brites, nascido a 03 de janeiro de 1962
em Lubango, Angola.
Formação académica e profissional:
Licenciatura em Engenharia Agroindustrial pelo Instituto Superior
de Agronomia.
Participou em vários cursos de especialização em particular nos
seguintes âmbitos: Marketing Internacional/Business Comunication,
Estratégias Empresariais em contexto de Inovação, Gestão Industrial e
Sistemas de Informação para a Indústria, Avaliação de Risco e de Empresas, Estratégias de Qualidade em Serviços Públicos, Direito Bancário
(contratos, garantias do crédito bancário e contencioso) e Gestão de
Crise e Mudança Organizacional.
Experiência profissional mais relevante:
Chefe de Unidade da Unidade de Acompanhamento de Programas
(UAPO) do Departamento de Apoios ao Investimento (DAI) do IFAP
-Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P., desde 2012.
Chefe de Unidade da Unidade de Normalização e Controlo de Qualidade (UNCQ) do Departamento de Apoios ao Investimento (DAI) do
IFAP, I. P., de 2007 a 2012.
Chefe de Serviço do Serviço de Industria Agro alimentar (SIAL) do
IFADAP/INGA, I. P., de 2004 a 2007.
Chefe de Serviço do Serviço de Agroindústrias (SAI) do IFADAP-Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura
e Pescas, I. P., de 2000 a 2004.
Técnico do Serviço do Serviço de Agroindústrias (SAI) do
IFADAP, I. P., de 1989 a 2000.
Realçam-se algumas atividades então exercidas:
Esteve destacado desde 19 de novembro de 1990 até 18 de março
de 1991 como perito Nacional, junto da DG VI (FEOGA-Orientação)
em Bruxelas, no quadro da reforma dos fundos e da transferência de
competências para os Estados Membros;

