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PARTE D
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Despacho (extrato) n.º 1540/2016

Despacho (extrato) n.º 1539/2016

Por despacho do Exmo. Senhor Juiz Secretário do Conselho Superior da Magistratura, de 15 de janeiro de 2016, foi o Escrivão
Auxiliar José Humberto Moura Coelho, nos termos do disposto
na alínea a) do n.º 1, do artigo 54.º, do Decreto-Lei n.º 343/99, de
26 de agosto, nomeado em comissão de serviço para desempenhar
funções no Conselho Superior da Magistratura, ficando afecto à
Unidade de Informática, com efeitos a partir do dia 25 de janeiro
de 2016, inclusive.

Por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior
da Magistratura, de 15 de janeiro de 2016, foi a Dra. Joana Carla Henriques da Silva, Juíza de Direito interina da Comarca de Castelo Branco — Instância Central do Fundão — Secção do Comércio — Juiz 1,
nomeada, como requereu, Juíza de Direito efetiva no mesmo lugar, nos
termos do artigo 45.º, n.º 1 e 5 do Estatuto dos Magistrados Judiciais.
(Posse imediata.)
18 de janeiro de 2016. — O Juiz Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, Joel Timóteo Ramos Pereira.
209278043

18 de janeiro de 2016. — O Juiz-Secretário do Conselho Superior da
Magistratura, Joel Timóteo Ramos Pereira.
209277874

PARTE E
UNIVERSIDADE ABERTA
Aviso n.º 1102/2016
Recrutamento de trabalhador (m/f), para o exercício de funções
em regime de mobilidade interna na Universidade Aberta
Torna-se público que, por despacho do Reitor da Universidade Aberta,
de 09 de dezembro de 2015, se encontra aberto, pelo prazo de dez dias
úteis contados a partir da data de publicação do presente Aviso no Diário
da República, procedimento concursal em regime de mobilidade interna
para ocupação, na modalidade de relação jurídica de emprego público
titulada por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de 1 (um) posto de trabalho de técnico superior da carreira
geral de técnico superior para a Divisão de Serviços Técnicos, previsto e
não ocupado, constante do mapa de pessoal da Universidade Aberta, nos
termos do disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
de acordo com os requisitos a seguir discriminados
I — Requisitos de admissão:
a) Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida;
b) Ser detentor/a da carreira/categoria de Técnico Superior ou equiparado;
c) Licenciatura na área da Engenharia, preferencialmente na área
Civil
d) Os candidatos devem possuir: Domínio, oral e escrito da língua
portuguesa, domínio da informática na ótica do utilizador (windows,
word, excel, access, powerpoint, autocad, project, outras aplicações
informáticas, etc.), domínio de ferramenta de correio eletrónico, domínio da língua inglesa, adequado à atividade profissional. Capacidade
de integração e relacionamento com equipas de trabalho, colaborando
com os colegas e partilhando informação com os mesmos. Disposição
para a ação e cooperação para estabelecer/manter relações funcionais
internas e externas, adaptando-se às diversas situações. Criatividade e
flexibilidade ao nível das soluções apresentadas. Autonomia na organização, planeamento e métodos de trabalho, no quadro das orientações
recebidas e de acordo com a complexidade e natureza dos assuntos
a tratar. Capacidades de análise, síntese, redação e apresentação de
documentação técnica. Capacidade de rigor, autonomia, sentido de
organização, responsabilidade e compromisso com o serviço. Experiência profissional comprovada em atividades similares àquelas a que
se candidata. Domínio das regras, formalidades e procedimentos nas
diversas modalidades de formação e contratação pública, com vista à
preparação, lançamento, acompanhamento e análise de procedimentos
de aquisição de bens, serviços e empreitadas de construção (elaboração
de programas de concurso, cadernos de encargos, contratos, etc.). Domínio dos sistemas de qualidade, ambiente, segurança, higiene e saúde,
aplicados à área de atuação a que se candidata

II — Caracterização do posto de trabalho a ocupar:
Em conformidade com o estabelecido no Mapa de Pessoal aprovado
para 2016, as funções a exercer são as enquadráveis no conteúdo funcional do técnico superior, tal como descrito no anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, compreendendo as funções inerentes à atividade de
técnico superior, nomeadamente, experiência profissional comprovada
em atividades similares àquelas a que se candidata, domínio das regras,
formalidades e procedimentos nas diversas modalidades de formação
e contratação pública, com vista à preparação, lançamento acompanhamento e análise de procedimentos de aquisição de bens, serviços e
empreitadas de construção (elaboração de programas de concurso, cadernos de encargos, contratos, etc.). Domínio dos sistemas de qualidade,
ambiente, segurança, higiene e saúde, aplicados à área de atuação a que se
candidata. Preparação de especificações e informações, com vista à elaboração de pareceres técnicos no âmbito das competências deste serviço,
executando funções consultivas, tendo em vista a preparação de tomada
de decisão superior. Elaboração, análise e acompanhamento de processos,
executados através das diferentes modalidades de formação e contratação
pública, especialmente no que respeita a prestação de serviços, aquisição
de equipamentos e empreitadas de obras públicas, incluindo elaboração
de programas de concurso, cadernos de encargos e matrizes de contratos. Realização de estudos de viabilidade técnica em que possam ser
analisados, concebidos e adaptados métodos e soluções arquitetónicas e
diversas especialidades, sob o ponto de vista técnico, estético, económico
e de exequibilidade, com o objetivo de informar a decisão superior.
III — Local de trabalho:
Universidade Aberta, Rua da Escola Politécnica, 147, 1269-001 Lisboa, podendo ocorrer deslocações pontuais ao Porto ou Coimbra.
IV — Prazo e forma de apresentação de candidaturas:
Os interessados/as deverão, no prazo de 10 dias úteis contados da data
de publicação do presente Aviso, enviar requerimento com a menção
expressa da modalidade de relação jurídica que detém, da categoria,
da posição e nível remuneratórios, e o respetivo montante remuneratório, acompanhado de curriculum vitae atualizado, datado e assinado,
mencionando como referência/assunto “Recrutamento por mobilidade
interna”, dirigido a:
Chefe de Divisão de Recursos Humanos da Universidade Aberta, Rua
Braamcamp, 90, 1250-052 Lisboa
A seleção dos candidatos/as será efetuada com base na análise curricular, podendo ser complementada com uma eventual entrevista profissional de seleção.
A referida análise curricular tem caráter eliminatório, apenas os candidatos pré-selecionados serão contactados para a realização da entrevista
profissional de seleção.
18 de janeiro de 2016. — A Chefe de Divisão dos Recursos Humanos,
Célia Maria Cruz Fonseca de Matos.
209279575

