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13 — Prazo para apresentação das candidaturas: Os eventuais interessados deverão, no prazo de dez (10) dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, apresentar a sua
candidatura.
14 — Formalização da candidatura: A candidatura deverá ser apresentada mediante preenchimento do modelo de formulário de candidatura
devidamente datado e assinado, de utilização obrigatória, disponível em
www.fct.pt/concursos_nao_cientificos/contratosFCT/, acompanhada,
Curriculum Vitae detalhado, atualizado, devidamente datado e assinado,
declaração atual emitida pelo serviço de origem, da qual constem a
identificação da relação jurídica de emprego público, a categoria e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública, a posição e
nível remuneratório, as funções exercidas e as avaliações de desempenho
obtidas no ano de 2012 e no biénio 2013/2014, de fotocópia legível
do certificado de habilitações literárias ou outro documento idóneo,
legalmente reconhecido para o efeito. Os candidatos na situação referida
no ponto 10 deverão ainda apresentar os comprovativos da formação
profissional e da experiência profissional. Caso pretendam exercer o
direito de opção dos métodos de seleção devem efetuar essa menção
no formulário de candidatura.
15 — A candidatura poderá ser entregue pessoalmente na Fundação
para a Ciência e a Tecnologia, I. P., Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, ou remetida por correio através de carta registada com aviso
de receção, para a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., Divisão
de Gestão de Recursos Humanos, sita na Avenida D. Carlos I, n.º 126,
1249-074 Lisboa, até à data limite fixada no presente aviso. Na apresentação da candidatura através de correio registado com aviso de receção
atende-se à data do respetivo registo.
16 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
17 — Nos termos do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria 145-A/2011, 6
de abril a falta de entrega de qualquer um dos documentos comprovativos
da reunião dos requisitos legalmente exigidos indicados nos pontos 5, 6
e 7 do presente aviso, quando a falta impossibilite a sua admissão ou a
avaliação, determinará a exclusão do procedimento concursal.
18 — Os candidatos serão notificados por ofício registado ou por
E-mail com recibo de entrega da notificação, se no formulário tiverem
indicado um endereço eletrónico, presumindo-se assim o consentimento
prévio para notificação por essa via.
19 — A lista dos resultados obtidos e a lista unitária de ordenação
final dos candidatos, após homologação, será publicitada no portal da
internet da Fundação para a Ciência e para a Tecnologia, I. P. e afixada na
Fundação para a Ciência e para a Tecnologia, I. P., Avenida D. Carlos I,
n.º 126, 1249-074 Lisboa.
20 — É excluído do procedimento o candidato que obtiver uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, não lhe sendo
aplicado o método ou fase seguinte, nos termos do n.º 13 do artigo 18.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.
21 — A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento é efetuada de acordo com a escala classificativa de 0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações
quantitativas obtidas em cada método de seleção. Em caso de igualdade
de valoração os critérios de desempate a adotar são os constantes do
artigo 35.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.
22 — Conforme exarado no despacho conjunto n.º 373/2000, de 1
de março, do Ministro-Adjunto, do Ministério da Reforma e da Administração Pública e da Ministra da Igualdade, faz-se constar a seguinte
menção: “Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Fundação para a Ciência e para a Tecnologia, I. P., enquanto entidade
empregadora, promove ativamente 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”.
23 de maio de 2016. — A Vogal do Conselho Diretivo, Ana Maria
Sanchez.
209608686
Deliberação n.º 957/2016
Delegação de competências
Enquanto órgão da Administração Pública, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT, I. P.) deve pautar a sua gestão, entre
outros, pelos princípios da boa administração e da colaboração com os
particulares, sendo particularmente pertinente neste quadro a adoção
de medidas de simplificação e desburocratização, que permitam por
um lado tornar mais céleres e eficazes os processos de decisão, e por

outro a prestação, a todo o momento, de um apoio mais próximo a todos
quantos se relacionam com a FCT, I. P. no âmbito das suas atribuições,
assim se prosseguindo de forma mais imparcial, transparente e eficaz
as atribuições que estão cometidas a este instituto público.
Neste quadro, a delegação e a subdelegação de competências constituem instrumentos privilegiados de gestão, cabendo aos órgãos superiores a promoção da sua adoção, enquanto meios que propiciam a redução
de circuitos de decisão e uma gestão mais célere e desburocratizada.
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Pública, aprovado
pela Lei n.º 2/2004, alterado pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto,
64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22
de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro,
conjugado com os artigos 44.º e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro,
e considerando ainda o disposto no Despacho n.º 5270/2016, de 23 de
março, do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, publicado
na 2.ª série do Diário da República n.º 76/2016, de 19 de abril de 2016,
o Conselho Diretivo da FCT, I. P. deliberou, em reunião de 12 de maio
de 2016, o seguinte:
1 — Delegar no Diretor do Departamento de Programas e Projetos,
Pedro Vasco Grilo da Costa Leite, na diretora do Departamento de
Apoio às Instituições, Maria Isabel Crespo Duarte Vitorino, na Diretora do Departamento de Formação Avançada, Paula Cristina Duarte
de Mira Alves de Matos, na Diretora do Departamento das Relações
Internacionais, Ana Carla Pereira Quartin de Assunção, na Diretora
do Departamento da Sociedade de Informação, Ana Cristina Ferreira
Amoroso das Neves, no Diretor do Departamento de Gestão e Administração, Carlos Fernando Miranda Martins, e na Chefe da Divisão de
Apoio Técnico e Gestão Documental, Ana Alexandra Laranjo Ferreira
Ramos de Jesus, a competência para, no quadro das atribuições das
respetivas unidades orgânicas:
a) Assinar documentos que comuniquem despachos;
b) Passar certidões de documentos e processos, desde que não revistam
carácter reservado ou confidencial;
c) Autenticar fotocópias de documentos, a partir dos originais existentes nos processos e a pedido dos interessados;
2 — A competência prevista no número anterior pode ser subdelegada
nos titulares dos cargos de direção intermédia de unidades orgânicas
flexíveis cujas atribuições se insiram no âmbito do respetivo Departamento.
3 — Delegar, no Diretor do Departamento de Gestão e Administração,
Carlos Fernando Miranda Martins, a competência para:
a) Assinar documentos a emitir em prazos certos, cujo preenchimento
resulte da compilação de elementos existentes na FCT;
b) Praticar todos os atos prévios e subsequentes relativos à autorização
de despesas, nomeadamente a autorização de pagamentos, uma vez
observados os necessários procedimentos legais, até ao valor máximo
de 5.000,00 €;
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de maio de 2016,
considerando-se ratificados todos os atos praticados pelos delegados no
âmbito das competências ora enunciadas.
30 de maio de 2016. — A Vogal do Conselho Diretivo da FCT, I. P.,
Maria Isabel Lobato de Faria Ribeiro.
209623654

EDUCAÇÃO
Gabinete do Secretário de Estado
da Juventude e do Desporto
Declaração n.º 40/2016
Nos termos do n.º 10 do Artigo 62.º, do Capítulo X, do Estatuto dos
Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho,
republicado pelo Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de junho, reconhece-se
que os donativos concedidos no ano de 2016 à Associação Cultural e
Recreativa de Roriz, NIPC 502591811, para a realização de atividades
ou programa de carácter não profissional consideradas de interesse
desportivo, podem usufruir dos benefícios fiscais ali previstos, desde
que os respetivos mecenas não tenham, no final do ano ou do período
de tributação em que o donativo é atribuído, qualquer dívida de imposto
sobre o rendimento, a despesa ou o património e de contribuições relativas à Segurança Social, ou, tendo-a, sendo exigível, a mesma tenha
sido objeto de reclamação, impugnação ou oposição e prestada garantia

