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PARTE D
TRIBUNAL DE CONTAS

Aviso n.º 4213/2014

tes e trabalhadores nomeados do mapa de pessoal do Serviço de Apoio
da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, com referência
a 31 de dezembro de 2013.
De acordo com o n.º 1 do artigo 96.º do referido Decreto-Lei n.º 100/99,
cabe reclamação da organização da lista em apreço no prazo de 30 dias
consecutivos, a contar da data da publicação do presente aviso.

Nos termos do n.º 1 do artigo 93.º e para os efeitos dos n.os 1 e 3 do
artigo 95.º, ambos do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, torna-se
público que foi afixada, para consulta, a lista de antiguidade dos dirigen-

18 de março de 2014. — O Subdiretor-Geral, Fernando Flor de
Lima.
207700908

Secção Regional dos Açores

PARTE E
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA
Aviso n.º 4214/2014
1 — Nos termos do disposto no artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro e no artigo 19.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro,
na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, faz-se
público que por despacho de 18 de março de 2014, da Presidente da
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL) se encontra aberto
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente
aviso no Diário da República, procedimento concursal comum para
preenchimento de um posto de trabalho na categoria/carreira de técnico superior na modalidade de relação jurídica de emprego público,
a constituir por contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da ESEL
aprovado para o ano de 2014.
2 — Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento neste organismo e não ter sido efetuada
consulta prévia à Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de
Recrutamento (ECCRC), por esta ter sido considerada temporariamente
dispensada, uma vez que ainda não foi publicado qualquer procedimento
concursal para a constituição das referidas reservas de recrutamento.
3 — Âmbito do recrutamento: Nos termos do disposto no n.º 4 do
artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, o recrutamento efetua-se de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado previamente estabelecida.
4 — Local de trabalho: Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
(ESEL), Lisboa.
5 — Posicionamento remuneratório: o posicionamento remuneratório
tem como referência a 2.ª posição remuneratória da carreira de técnico
superior nível 15 da tabela remuneratória única (1201,48 €), sem prejuízo
de se poder vir a oferecer posição diferente nos termos e com observância
dos limites legalmente definidos no artigo 42.º da Lei n.º 83-C/2013, de
31 de dezembro (LOE 2014).
6 — Características do posto de trabalho: Funções consultivas, de
estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos
e processos de natureza técnica e ou científica, que fundamentam e
preparam a decisão. Elaboração, autonomamente ou em grupo, de
pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de
atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços.
Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda
que com enquadramento superior qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de
índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores,
grau de complexidade funcional 3, na área de atribuições do Núcleo
de Contabilidade, nomeadamente:
Elaboração de relatórios, pareceres e informações com indicadores
de gestão e controlo orçamental;

Realização dos reportes periódicos legalmente estabelecidos (Execução da Receita e Despesa, Inscrição das Alterações Orçamentais,
Informação de Encargos Assumidos e não Pagos);
Análise dos registos dos documentos contabilísticos (Contas da Contabilidade Patrimonial e Classificação Económica Orçamental);
Declarações anuais da instituição, (Modelo 10, Modelo 30, Modelo 22)
e seus esclarecimentos necessários com a Repartição de Finanças;
Elaboração de Mapas para a Prestação de Contas a enviar à DGO e
Tribunal de Contas.
Acompanhamento da elaboração e inscrição do Orçamento de Estado;
Realização dos reportes periódicos legalmente estabelecidos (Fundos
Disponíveis à DGO e Previsão de Execução de Receita e Despesa à
DGPGF);
Elaboração dos mapas da execução Orçamental da Receita e Despesa
e sua análise para os órgãos de gestão;
Acompanhamento e avaliação do Orçamento aprovado, assim como
as suas alterações estabelecidas por lei, ao longo do exercício do ano
a que se refere.
7 — Competências:
a) Orientação para resultados;
b) Análise da informação e sentido crítico;
c) Iniciativa e autonomia;
d ) Inovação e qualidade.
8 — Requisitos de admissão:
Poderá candidatar-se ao presente procedimento concursal quem reúna,
até ao termo do prazo fixado para a apresentação de candidaturas, os
seguintes requisitos de admissão:
8.1 — Os previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, a saber:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela
Constituição, lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para
o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d ) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício
de funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória.
8.2 — Ser detentor de licenciatura ou grau académico superior, nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, não havendo possibilidade de substituição do nível
habilitacional por formação ou experiência profissional.
9 — Nos termos da alínea l ) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados na carreira e
categoria de técnico superior em regime de emprego público por tempo
indeterminado e, não se encontrando em mobilidade especial, ocupem

