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de candidatos admitidos e excluídos e a lista de candidatos convocados para a realização do método de seleção prova de conhecimentos.
2 — A prova de conhecimentos terá lugar no dia 4 de abril de 2014,
pelas 10 horas e 30 minutos, devendo os candidatos comparecer às 10
horas, na Direção-Geral da Administração da Justiça, sita na Avenida
de D. João II, n.º 1.08.01 D/E Edifício H, 10.º piso (Campus de Justiça)
em Lisboa.
3 — Instruções a observar, sem prejuízo das constantes no aviso de
abertura supra referenciado:
a) A prova de conhecimentos será realizada com possibilidade de
consulta;
b) A chamada nominal dos candidatos ocorrerá meia hora antes da
hora marcada para o início da prova, não sendo admitida a entrada após
o início da mesma;
c) Os candidatos deverão ser portadores de bilhete de identidade, ou
outro documento de identificação válido, com fotografia, sob pena de
não poderem realizar a prova.
19 de março de 2014. — O Diretor-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
207707478
Aviso n.º 4180/2014
No âmbito do procedimento concursal comum aberto pelo aviso
n.º 292/2014, referência PCAO 10/DSJCJI/DAG/2013, publicado no
Diário da República, 2.ª série, de 8 de janeiro de 2014, com vista ao
preenchimento de um posto de trabalho na carreira de assistente operacional do mapa de pessoal da Direção-Geral da Administração da Justiça,
mediante a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, informa-se os candidatos do seguinte:
1 — Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, conjugado
com o n.º 6 do artigo 31.º e o n.º 1 do artigo 32.º, todos 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, encontram-se afixadas no hall de
entrada do edifício onde se encontra sediada a Direção-Geral da
Administração da Justiça, sito no Campus de Justiça, Avenida de
D. João II, 1.08.01 D/E, Ed. H, 1990-097, Lisboa, e disponíveis na
página eletrónica, em http://www.dgaj.mj.pt/sections/dgaj/procedimentos-concursais, a lista de candidatos admitidos e excluídos
e a lista de candidatos convocados para a realização do método de
seleção prova de conhecimentos.
2 — A prova de conhecimentos terá lugar no dia 1 de abril de 2014,
pelas 10 horas e 30 minutos, devendo os candidatos comparecer às 10
horas, na Direção-Geral da Administração da Justiça, sita na Avenida
de D. João II, n.º 1.08.01 D/E Edifício H, 10.º piso (Campus de Justiça)
em Lisboa.
3 — Instruções a observar, sem prejuízo das constantes no aviso de
abertura supra referenciado:
a) A prova de conhecimentos será realizada com possibilidade de
consulta;
b) A chamada nominal dos candidatos ocorrerá meia hora antes da
hora marcada para o início da prova, não sendo admitida a entrada após
o início da mesma;
c) Os candidatos deverão ser portadores de bilhete de identidade, ou
outro documento de identificação válido, com fotografia, sob pena de
não poderem realizar a prova.
19 de março de 2014. — O Diretor-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
207707397

Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
Aviso n.º 4181/2014
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público na modalidade contrato em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento
de 2 (dois) postos de trabalho da carreira/categoria de assistente
técnico — Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo
Feminino Referência 33/AT/2014.
1 — Nos termos do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 6.º e no artigo 50.º
da Lei n.º 12-A /2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, por des-
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pacho de 18 de fevereiro de 2014, da subdiretora-geral de Reinserção e
Serviços Prisionais, se encontra aberto procedimento concursal comum,
(Referência 33/AT/2014), pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da República, para o preenchimento
de 2 postos de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico do
mapa de pessoal da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado.
2 — O presente procedimento concursal rege-se pelas disposições
aplicáveis da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (adiante designada
por LVCR), na sua redação atual, e 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).
3 — Por ainda não se encontrar regulamentada e em funcionamento
a Entidade Centralizadora para a Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC) e de acordo com a Direção-Geral da Administração e do
Emprego Público (DGAEP), ficam os organismos públicos dispensados
de consultar a referida Entidade.
4 — O presente aviso será registado na bolsa de emprego público
(BEP) no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, nos
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria.
5 — Número de postos de trabalho — O procedimento concursal visa
a ocupação de 2 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado.
6 — Local de trabalho: Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do
Bispo Feminino.
7 — Caracterização dos postos de trabalho:
Organizar e manter atualizados os processos individuais dos respetivos trabalhadores; elaborar mapas de assiduidade e proceder ao
respetivo registo; proceder à notificação dos trabalhadores dos atos
que devam tomar conhecimento; organizar e manter atualizados os
processos individuais dos reclusos; notificar os reclusos dos atos e
decisões judiciais; reunir a informação necessária para as reuniões
do conselho técnico; proceder à abertura das contas dos reclusos, e
mantê-las atualizadas; manter atualizados os registos de todos os
movimentos bancários e do fundo de maneio; fazer diariamente a
reconciliação bancária.
8 — Posicionamento remuneratório — a determinação do posicionamento remuneratório do trabalhador recrutado é objeto de negociação
nos termos do disposto no artigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, na sua redação atual, sendo a posição remuneratória de referência a 3.ª posição da carreira de assistente técnico, com os limites
impostos pela alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 83-C/2013, de
31 de dezembro (Orçamento de Estado para 2014).
9 — Requisitos de admissão ao procedimento concursal:
9.1 — Para além dos requisitos necessários à constituição da relação
jurídica de emprego público constantes do artigo 8.º da LVCR, os candidatos deverão ser titulares do 12.º ano de escolaridade ou de curso
que lhe seja equiparado, caso não se encontrem integrados na carreira
para a qual o presente procedimento é aberto e possuir relação jurídica
de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida
na modalidade de contrato.
Preferencialmente deverão observar cumulativamente os seguintes
requisitos:
a) Experiência comprovada nas áreas de atividade indicadas em 7,
b) Conhecimentos de informática na ótica do utilizador.
9.2 — Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 51.º da Lei
n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, não serão admitidas candidaturas
de trabalhadores de órgãos ou serviços das administrações regionais
e autárquicas.
10 — Nível habilitacional — Não se coloca a possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.
11 — De acordo com o disposto na alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º
da Portaria, não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos
no mapa de pessoal do Estabelecimento Prisional Santa Cruz do Bispo
Feminino idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.
12 — Formalização das candidaturas: As candidaturas são obrigatoriamente formalizadas através do preenchimento do formulário de candidatura ao procedimento concursal, aprovado pelo Despacho (extrato)
n.º 11321/2009, e publicado no Diário da República, de 08 de maio de

