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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

3 — Prazo de validade — o concurso é válido por três meses apenas
para o preenchimento da vaga posta a concurso, caducando com o
seu preenchimento.
4 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelas disposições contidas nos Decretos-Leis n.os 248/85, de 15 de Julho, 265/88,
de 28 de Julho, 184/89, de 2 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro,
427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 218/98, de 17 de Julho, 204/98, de 11 de Julho, e 404-A/98, de
18 de Dezembro, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei
n.o 44/99, de 11 de Junho, na Portaria n.o 1256/95, de 24 de Outubro,
no Decreto Regulamentar n.o 4/2000, de 5 de Fevereiro, e no Código
do Procedimento Administrativo.
5 — Conteúdo funcional — ao lugar a preencher correspondem funções de estudo, concepção e adaptação de métodos e processos técnico-científicos, de âmbito geral ou especializado, executadas com
autonomia e responsabilidade, tendo em vista informar e apoiar a
decisão superior. As funções a desenvolver compreendem o planeamento, a concepção de estudos e a emissão de directivas no domínio
do planeamento, coordenação e recrutamento de meios humanos para
ingresso nas FA, nas modalidades de recrutamento normal e excepcional.
6 — Remuneração, local e condições de trabalho — as funções
serão exercidas nas instalações da Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, sitas na Avenida da Ilha da Madeira, 1, 4.o, em
Lisboa, sendo as condições de trabalho, as remuneração e as demais
regalias sociais as genericamente aplicáveis aos funcionários da administração central, designadamente nos termos dos Decretos-Leis
n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, e 404-A/98, de 18 de Dezembro,
com a redacção que lhe foi conferida pala Lei n.o 44/99, de 11 de
Junho.
7 — Requisitos gerais e especiais de admissão:
7.1 — Requisitos gerais — constituem requisitos gerais de admissão
os previstos no artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
7.2 — Requisitos especiais — ser técnico superior de 1.a classe com
pelo menos três anos de antiguidade na categoria e classificação de
serviço mínima de Bom ou dois anos consecutivos com a classificação
de serviço de Muito bom, habilitado com a licenciatura em Gestão
e Administração Pública.
8 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar são
os da avaliação curricular (AC) e da entrevista profissional de selecção
(EPS).
9 — Sistema de classificação:
9.1 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.
9.2 — A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valores,
considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação
inferior a 9,5 valores, conforme o disposto no n.o 1 do artigo 36.o
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
10 — Formalização das candidaturas:
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao director-geral de Pessoal e Recrutamento Militar,
do Ministério da Defesa Nacional, podendo ser entregue pessoalmente
na respectiva Secção de Administração de Pessoal e Apoio Geral,
sita na Avenida da Ilha da Madeira, 1, 4.o, 1400-204 Lisboa, durante
as horas normais de expediente, ou remetido pelo correio, para a
mesma morada, em carta registada com aviso de recepção, atendendo-se, neste último caso, à data do registo da correspondência.
10.2 — Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

Despacho n.o 17 128/2007
Nos termos do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 21.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, e no cumprimento da delegação de competências estabelecida pelo despacho n.o 11 389/2005, do Ministro
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 98, de 20 de Maio de 2005, é aprovado o
programa de provas de conhecimentos específicos a utilizar nos concursos de ingresso na categoria/carreira de chefe de repartição, do
grupo de pessoal não docente dos Serviços de Acção Social do Instituto
Politécnico de Viseu, constante do anexo ao presente despacho e
do qual faz parte integrante.
4 de Julho de 2007. — A Directora-Geral da Administração e
Emprego Público, Teresa Nunes. — O Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, João Pedro de Barros.
ANEXO
Aprovação do programa de provas de conhecimentos específicos a utilizar nos concursos de ingresso na categoria de
chefe de repartição do grupo de pessoal não docente dos
Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Viseu.
1 — Enquadramento legal do ensino superior politécnico;
2 — Sistema de acção social no ensino superior;
3 — Financiamento do ensino superior;
4 — Conhecimentos gerais de:
Procedimento administrativo;
Princípios gerais de direito;
Conceitos sobre organização e gestão da informação;
Medidas para a modernização administrativa;
Avaliação de desempenho;
Funções de liderança:
A comunicação e a motivação como instrumento de melhoria de
resultados;
O papel das chefias no desenvolvimento e qualidade dos serviços
prestados;
5 — Gestão de recursos humanos;
6 — Gestão financeira;
7 — Património e economato;
8 — Expediente e arquivo;
9 — Bolsas de estudo;
10 — Alimentação;
11 — Alojamento;
12 — Desporto e outros apoios.
A pormenorização e delimitação dos temas e matérias constarão
dos respectivos avisos de abertura do concurso.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar
Aviso n.o 14 055/2007
Concurso interno de acesso geral para preenchimento de uma vaga
na categoria de técnico superior principal
1 — Nos termos do artigo 27.o e do n.o 1 do artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, autorizado por
meu despacho de 15 de Junho de 2007, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral para
preenchimento de uma vaga na categoria de técnico superior principal
da carreira de técnico superior de dotação global do quadro de pessoal
da Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, do Ministério
da Defesa Nacional, constante do anexo III à Portaria n.o 1256/95,
de 24 de Outubro.
2 — Nos termos do despacho conjunto n.o 373/2000, de 1 de Março:
«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.»

a) Identificação completa do candidato (nome completo, data de
nascimento, filiação, nacionalidade, naturalidade, estado civil, número,
data, validade e serviço emissor do bilhete de identidade, residência,
código postal e telefone);
b) Habilitações literárias;
c) Situação profissional, com indicação da categoria, do serviço
a que pertence e da natureza do vínculo;
d) Declaração, sob compromisso de honra, de que reúne os requisitos gerais de admissão ao concurso previstos no artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
e) Concurso a que se candidata, com referência ao número e à
data do Diário da República onde se encontra publicado o aviso de
abertura;
f) Relação dos documentos anexos ao requerimento;
g) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever apresentar por considerar relevantes para apreciação do mérito da sua
candidatura, os quais só poderão ser tidos em conta pelo júri se devidamente comprovados.
10.3 — O requerimento de admissão deve ser acompanhado, sob
pena de exclusão, nos termos do n.o 7 do artigo 31.o do Decreto-Lei
o
n. 204/98, de 11 de Julho, dos seguintes documentos:
a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, do qual devem
constar, designadamente, as funções que o candidato exerce e as que
exerceu, com a indicação dos respectivos períodos;
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b) Certificado comprovativo das habilitações literárias;
c) Documentos comprovativos das acções de formação profissional
frequentadas;
d) Declaração actualizada, emitida pelo serviço de origem, da qual
constem, de forma inequívoca, a categoria, a carreira e a natureza
do vínculo, a antiguidade na categoria, na carreira e na função pública,
bem como as classificações de serviço/avaliação de desempenho, caso
aplicável;
e) Requerimento dirigido ao presidente do júri do concurso solicitando suprimento da avaliação de desempenho relativamente aos
períodos em falta, nos termos do artigo 18.o do Decreto Regulamentar
n.o 19-A/2004, de 14 de Maio, nos casos aplicáveis.

lha militar de serviços distintos, grau cobre, o sargento-ajudante de
engenharia João Maria Silvério Calouro.

10.4 — Os candidatos funcionários do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar estão dispensados da
entrega da declaração a que se refere a alínea d) do n.o 10.3 deste
aviso. Ficam ainda dispensados da apresentação dos documentos comprovativos que se encontram arquivados no respectivo processo
individual.
11 — Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos candidatos a apresentação de documentos comprovativos de factos por eles referidos
que possam relevar para a apreciação do seu mérito.
12 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 — A relação dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final serão publicitadas nos termos e prazos previstos
nos artigos 33.o, 34.o e 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho,
e afixadas nas instalações da Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar.
14 — O júri do presente concurso tem a seguinte composição:
Presidente — TCOR Jorge Manuel Antunes Cameira, chefe de
divisão.
Vogais efectivos:
Major Luís Manuel Santos Alves Figueira, chefe de divisão, que
substituirá o presidente nas suas ausências ou impedimentos.
Licenciado Luís Manuel Ramos da Fonseca, assessor principal.
Vogais suplentes:
Licenciada Catarina Maria Silveira Afonso, chefe de divisão.
Licenciada Maria João Calado Lopes Ferreira Alves, assessora.
22 de Junho de 2007. — O Director-Geral, Alberto Rodrigues
Coelho.

Instituto de Acção Social das Forças Armadas
Despacho (extracto) n.o 17 129/2007
Considerando as equiparações legais determinadas nos n.o 2 e 3
do artigo 12.o do Estatuto do Instituto de Acção Social das Forças
Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 284/95, de 30 de Outubro,
nos termos conjugados dos artigos 7.o, n.o 3, alínea e), e 9.o, n.o 2,
do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, e do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 197/99,
de 8 de Junho, delego no (02701574) coronel de artilharia Artur
Parente da Fraga, director do Centro de Apoio Social de Coimbra,
as competências para autorizar as despesas previstas no artigo 17.o,
n.o 1, alínea a), do Decreto-Lei n.o 197/99, até ao limite de E 2500,
quando a escolha do procedimento é em função do valor, e de E 1250,
quando é independente do valor.
O presente despacho produz efeitos desde 12 de Março de 2007.
21 de Março de 2007. — O Presidente do Conselho de Direcção,
Rui Alberto Fidalgo Ferreira.
ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas
Despacho n.o 17 130/2007
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
dos artigos 13.o, 17.o e 34.o do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 316/2002, de 27 de Dezembro, condecora com a meda-

27 de Junho de 2007. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Luís Vasco Valença Pinto, general.
Despacho n.o 17 131/2007
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
dos artigos 13.o, 16.o e 34.o do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 316/2002, de 27 de Dezembro, condecora com a medalha militar de serviços distintos, grau prata, o major de engenharia
Arlindo Paulo Martins Domingues.
27 de Junho de 2007. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Luís Vasco Valença Pinto, general.
Despacho n.o 17 132/2007
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
dos artigos 13.o, 16.o e 34.o do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 316/2002, de 27 de Dezembro, condecora com a medalha militar de serviços distintos, grau prata, o major de engenharia
Nuno Miguel Belo Quaresma.
27 de Junho de 2007. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Luís Vasco Valença Pinto, general.
Despacho n.o 17 133/2007
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
dos artigos 20.o, 22.o e 34.o do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 316/2002, de 27 de Dezembro, condecora com a medalha de mérito militar, quarta classe, o primeiro-sargento de engenharia
Eusébio Pratas Mendes Abreu.
27 de Junho de 2007. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Luís Vasco Valença Pinto, general.
Despacho n.o 17 134/2007
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos
dos artigos 13.o, 17.o e 34.o do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 316/2002, de 27 de Dezembro, condecora com a medalha militar de serviços distintos, grau cobre, o primeiro-sargento de
engenharia Acúrcio Pereira Henriques Simões.
27 de Junho de 2007. — O Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Luís Vasco Valença Pinto, general.
MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada
Portaria n.o 660/2007
Manda o almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo
da alínea c) do n.o 1 do artigo 68.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (EMFAR), promover, por antiguidade, ao posto de
capitão-de-fragata, em conformidade com o previsto na alínea b) do
artigo 216.o do EMFAR, os capitães-tenentes da classe de engenheiros
navais a seguir indicados:
20186, Francisco Guilherme Belo de Matos Rebocho Antunes;
24285, Rui Manuel Ribeiro Parreira;
22486, Hélder Joaquim do Carmo Limpinho;
20486, Nuno Miguel Bulcão Sarmento;
(no quadro), que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respectivamente nos artigos 56.o e 227.o do mencionado
Estatuto, a contar de 1 de Janeiro de 2007, data a partir da qual
lhes conta a respectiva antiguidade e lhes são devidos os vencimentos
do novo posto, de acordo com a alínea b) do n.o 1 do artigo 175.o
e para efeitos do n.o 2 do artigo 68.o, ambos do mesmo Estatuto,
em consequência de vacaturas resultantes de alteração do quadro.
6 de Julho de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Armada, Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.

