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Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais
o

a

Despacho (extracto) n. 20 398/2005 (2. série). — Por meu
despacho de 12 de Setembro de 2005:
Licenciados António José Sequeira dos Santos, assistente administrativo, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central), Hospital de
São José, e Célia Marina dos Santos e Silva Dias, escrivã auxiliar
do quadro dos oficiais de justiça — nomeados definitivamente, precedendo concurso e respectivo estágio, na categoria de técnico superior de 2.a classe da carreira técnica superior do quadro de pessoal
da Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais, sendo
exonerados das anteriores categorias com efeitos a partir da data
da aceitação dos novos lugares. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
13 de Setembro de 2005. — O Director-Geral, Jorge Jacob.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Departamento de Acordos Internacionais
de Segurança Social, I. P.
Aviso n.o 8298/2005 (2.a série). — Por despacho de 22 de Agosto
de 2005 do director, no uso de competência própria, conferida pela
Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro:
Licenciada Lia Isabel Coelho Ribeiro, técnica superior de 2.a classe
do quadro de pessoal do Centro Nacional de Protecção contra
os Riscos Profissionais — autorizada a sua transferência para o quadro de pessoal deste Departamento, nos termos do artigo 25.o do
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, ficando exonerada
do lugar que ocupa, com efeitos a partir do dia 17 de Outubro
de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Setembro de 2005. — O Subdirector, Manuel Antunes Pinto.
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Instituto para a Qualidade na Formação, I. P.
Aviso n.o 8299/2005 (2.a série). — Anulação do aviso
n.o 7587/2005 (concurso interno de ingresso para a categoria de técnico
profissional). — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso
n.o 7587/2005 (Diário da República, 2.a série, n.o 163, de 25 de Agosto
de 2005), relativo ao concurso interno de ingresso para a categoria
de técnico profissional de 2.a classe, procede-se à anulação do mesmo.
15 de Setembro de 2005. — O Vogal do Conselho Directivo, Alfredo
Barreiros da Silva.
Aviso n.o 8300/2005 (2.a série). — Concurso interno de ingresso
para a categoria de técnico profissional. — 1 — Por deliberação do conselho directivo do Instituto para a Qualidade na Formação, I. P. (IQF,
I. P.), de 9 de Agosto de 2005, e nos termos do artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, torna-se público que, pelo prazo
de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, se encontra aberto concurso interno
de ingresso para provimento de um lugar de técnico profissional de
2.a classe da carreira técnico-profissional, de dotação global, do quadro
de pessoal do IQF, I. P. (ex-INOFOR), constante da Portaria
n.o 1197/97, de 28 de Novembro.
2 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
3 — Prazo de validade do concurso — o concurso visa exclusivamente o preenchimento do lugar posto a concurso e esgota-se com
o respectivo preenchimento.
4 — Conteúdo funcional — compete ao técnico profissional o exercício de funções a que genericamente se refere o mapa I anexo ao
Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho, e o anexo II da Portaria n.o 1197/97, de 28 de Novembro, nas áreas de biblioteca e
documentação.
5 — Remuneração, condições de trabalho e regalias sociais — a
remuneração é a resultante da aplicação do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.o 44/99, de 11 de Julho,
e demais legislação complementar, sendo as condições de trabalho
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e as regalias sociais as genericamente vigentes para os funcionários
e agentes da Administração Pública.
6 — Local de trabalho — situa-se em Lisboa, nas instalações do
IQF, I. P., sitas na Avenida do Almirante Reis, 72.
7 — Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso — poderão candidatar-se, nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 6.o do Decreto-Lei
o
n. 204/98, de 11 de Julho, os funcionários e agentes que, até ao
termo do prazo fixado para a apresentação das candidaturas, satisfaçam, cumulativamente, as seguintes condições:
7.1 — Os requisitos gerais de admissão a concurso e provimento
em funções públicas previsto no n.o 2 do artigo 29.o do Decreto-lei
o
n. 204/98, de 11 de Julho; e
7.2 — Estejam habilitados, com os cursos previstos na alínea d)
do n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.o 44/99, de 18 de Dezembro,
na área de biblioteca e documentação.
8 — Métodos de selecção — prova de conhecimentos gerais e específicos, avaliação curricular e entrevista profissional.
8.1 — A prova de conhecimentos será escrita, com a duração de
duas horas, e incidirá sobre os temas constantes dos programas de
provas aprovados pelo despacho n.o 13 381/99, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 162, de 14 de Julho de 1999, do director-geral
da Administração Pública, e pelo despacho conjunto n.o 118/2001,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 33, de 8 de Fevereiro
de 2001;
8.1.1 — Legislação:
1) Regime de férias, faltas e licenças — Decreto-Lei n.o 100/99,
31 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.o 70-A/2000, de
5 de Maio;
2) Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Pública — Decretos-Leis n.os 24/84, de 16 de
Janeiro, e 413/93, de 23 de Dezembro;
3) Deontologia do serviço público — Decreto-Lei n.o 184/89, de
2 de Junho, alterado pela Lei n.o 25/98, de 26 de Maio. Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 6/96, de 31 de Janeiro;
4) Atribuições e competências do IQF, I. P — Decreto-Lei
n.o 115/97, de 12 de Maio;
8.1.2 — Bibliografia:
1) Manual UNIMARC, ed. Brian P. Holt, colab. Sally H. McCallum, A. B. Long, Biblioteca Nacional, 2002;
2) «Manifesto da IFLA/UNESCO sobre bibliotecas públicas»,
1994, http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/port.htm;
3) Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal, MSI,
1997;
4) Regras Portuguesas de Catalogação, coordenação técnica,
revisão e índices de Armando Nobre de Gusmão, Fernanda
Maria Guedes Campos e José Carlos Garcia Sottomayor,
Biblioteca Nacional, 2000.
8.2.1 — É permitida a consulta de legislação e bibliografia durante
a realização da prova de conhecimentos;
8.2.2 — Os candidatos admitidos serão notificados da data, da hora
e do local das provas, nos termos do n.o 2 dos artigos 35.o e 34.o
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
8.3 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos, com base na análise do respectivo currículo profissional, sendo obrigatoriamente considerados e ponderados, de acordo
com a exigência da função, os seguintes factores, nos termos do
artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho:
a) Habilitação académica de base;
b) Formação profissional;
c) Experiência profissional;
8.4 — Os critérios de apreciação da avaliação curricular, da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de classificação
final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam da acta
n.o 1 da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitada;
8.5 — Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção
serão classificados de 0 a 20 valores, assim como a classificação final,
considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham classificação final inferior a 9,5 valores, de acordo com o disposto no
artigo 36.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
8.6 — Em caso de igualdade de classificação, constituem factores
de preferência os mencionados no n.o 1 do artigo 37.o do Decreto-Lei
o
n. 204/98, de 11 de Julho, ou outros a estabelecer pelo júri, nos
termos do n.o 3 do referido artigo;
8.7 — A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de classificação final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.o, 34.o
e 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, sendo afixadas
para consulta no DGRHF, piso 3, nas instalações do IQF, I. P.

9 — Formalização das candidaturas — as candidaturas para admissão a concurso deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente do júri, podendo o mesmo ser entregue pessoalmente ou enviado pelo correio, registado e com aviso de recepção,
para o Instituto para a Qualidade na Formação, I. P., Avenida do
Almirante Reis, 72, 1150-020 Lisboa, expedido até ao último dia do
prazo fixado para entrega das candidaturas.
9.1 — Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, nacionalidade, data de nascimento, estado civil, número do bilhete
de identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte, residência e número de telefone);
b) Habilitações literárias;
c) Indicação da categoria que detém, serviço a que pertence
e natureza do vínculo;
d) Referência ao aviso de abertura do concurso, identificando
o número e a data do Diário da República onde vem publicado;
e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito.
10 — O requerimento de admissão deve ser acompanhado obrigatoriamente dos seguintes documentos:
a) Currículo profissional detalhado, datado e assinado, com indicação das tarefas e funções desenvolvidas pelo candidato ao
longo da sua actividade e correspondentes períodos;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Documentos comprovativos das acções de formação e de aperfeiçoamento profissional frequentadas e finalizadas pelos candidatos, donde constem o conteúdo, a respectiva duração e
a entidade fornecedora;
d) Declaração autenticada, passada pelo serviço a que o candidato pertence, da qual conste a natureza do vínculo à função
pública;
e) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os
requisitos gerais de admissão a concurso e de provimento
em funções públicas referidos no n.o 2 do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
f) Fotocópia do bilhete de identidade;
g) Outros documentos comprovativos de elementos que os candidatos considerem relevantes para apreciação do seu mérito.
11 — A não apresentação, juntamente com o requerimento, dos
documentos exigidos no presente aviso determina a exclusão dos candidatos, de acordo com o n.o 7 do artigo 31.o do Decreto-lei n.o 204/98,
de 11 de Julho.
12 — As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
13 — O júri poderá, se assim o entender, exigir a qualquer dos
candidatos a apresentação de documentos comprovativos de factos
por eles referidos que possam relevar para a apreciação do seu mérito.
14 — O júri terá a seguinte composição:
Presidente — Licenciada Maria José Simas, assessora do quadro
de pessoal do IQF, I. P.
Vogais efectivos:
Licenciada Ana Amaral, assessora principal do quadro de
pessoal do Instituto de Investigação Científica Tropical.
Licenciado Francelino Nunes, técnico superior principal do
quadro de pessoal do IQF, I. P.
Vogais suplentes:
Licenciada Carla Rodrigues, técnica superior de 1.a classe
do quadro de pessoal do IQF, I. P.
Ana Lopes, chefe de repartição do IQF, I. P.
Nas ausências e impedimentos do presidente do júri, este será substituído pelo 1.o vogal efectivo.
15 de Setembro de 2005. — O Vogal do Conselho Directivo, Alfredo
Barreiros da Silva.

Instituto da Segurança Social, I. P.
Centro Nacional de Pensões
Despacho n.o 20 399/2005 (2.a série). — No uso da faculdade
conferida pelos n.os 4 do despacho n.o 17 514/2001 e 2 do despacho
n.o 3621/2002, ambos do director do Centro Nacional de Pensões,
publicados, respectivamente, no Diário da República, 2.a série, n.os 193,
de 21 de Agosto de 2001, e 40, de 16 de Fevereiro de 2002, subdelego:
1 — Nos chefes de equipa, em regime de substituição, Deolinda
Maria Oliveira Pedroso Lima Santos e José Júlio Piedade Bengala

