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17.5 — Classificação final: a classificação final (CF), expressa de 0
a 20 valores, com arredondamento às milésimas, resulta da aplicação
da seguinte fórmula:
a) Para os candidatos referidos no n.º 2 do artigo 36.º da LTFP:
CF = 0,70*AC + 0,30*EPS
em que:
CF = Classificação Final;
AC = Avaliação Curricular;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.
b) Para os restantes candidatos:
CF = 0,70*PC + 0,30*EPS
em que:
CF = Classificação Final;
PC = Prova de conhecimento;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.
18 — Prova de conhecimento: a prova de conhecimento é valorada de
acordo com a escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às
centésimas. Visa avaliar os conhecimentos académicos e/ou profissionais
e as competências técnicas necessárias ao exercício da função.
18.1 — A Prova de conhecimento com caráter eliminatório, terá a
forma escrita, na modalidade de escolha múltipla com uma pergunta de
desenvolvimento e a duração de cerca de 60 minutos versando sobre a
seguinte temática:
Missão e atribuições do IFAP, I. P. e seus estatutos;
Política Agrícola Comum.
18.2 — Elementos necessários à preparação dos temas:
Lei Orgânica do IFAP,I. P.;
Estatutos do IFAP, I. P.;
Reg. (EU) n.º 1305/2013, do Parlamento e do Conselho, de 17 de
dezembro;
Reg. (EU) n.º 1306/2013, do Parlamento e do Conselho, de 17 de
dezembro;
Reg. (EU) n.º 1307/2013, do Parlamento e do Conselho, de 17 de
dezembro
19 — Avaliação curricular: a avaliação curricular é valorada de acordo
com a escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas. Visa avaliar a qualificação dos candidatos, designadamente a
habilitação académica, percurso profissional, relevância da experiência
adquirida e da formação realizada, tipo de funções exercidas e a avaliação de desempenho obtida. Para tal, serão considerados e ponderados
os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar,
nomeadamente: as habilitações académicas, formação profissional,
experiência profissional e avaliação do desempenho.
20 — Entrevista profissional de seleção: a entrevista profissional
de seleção visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento
interpessoal.
21 — Utilização faseada dos métodos de seleção: por razões de celeridade opta-se pela possibilidade de utilização dos métodos de seleção
de forma faseada, nos termos do artigo 8.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro.
22 — Motivos de exclusão: são motivos de exclusão do presente
procedimento o incumprimento dos requisitos mencionados neste Aviso,
sem prejuízo dos demais legal ou regulamentarmente previstos, tais
como a não comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos
de seleção e a obtenção de uma valoração inferior a 9,5 valores no
primeiro método de seleção aplicado, não sendo nesse caso aplicado
o método seguinte.
23 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em
local visível e público nas instalações do IFAP, I. P., e na sua página
eletrónica.
24 — Os candidatos admitidos são convocados para a realização dos
métodos de seleção, por notificação, nos termos previstos no artigo 32.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, e por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da mesma. A notificação indicará o dia,
hora e local da realização dos métodos de seleção.
25 — Os candidatos excluídos são, como estatui o n.º 1 do artigo 30.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, notificados por uma das
formas previstas no n.º 3 do mesmo artigo, para a realização da au-

diência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
26 — As atas do Júri, de onde constam os parâmetros de avaliação
e respetiva ponderação de cada um dos métodos a utilizar, a grelha
classificativa e o sistema de valoração final do método, são facultadas
aos candidatos, sempre que solicitadas.
27 — A lista de ordenação final dos candidatos é publicada na página
eletrónica do IFAP, I. P., após aplicação dos métodos de seleção.
28 — Composição e identificação do júri:
Presidente: Maria Isabel Sacadura Monteiro — Diretora do Departamento de Ajudas Diretas;
1.º vogal efetivo, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos: António Manuel Radich Rego — Chefe de Unidade de
Pagamentos Diretos, do Departamento de Ajudas Diretas;
2.º vogal efetivo: Rui Paulo Viana da Silva Neves — Chefe de Unidade
de Regime de Pagamento Base, do Departamento de Ajudas Diretas;
1.º vogal suplente: Luís Manuel Carneiro Fernandes de Castro — Técnico superior;
2.º vogal suplente: Maria José Mata Sousa Chora Castelo Ramos — Chefe de Núcleo da Condicionalidade e POSEI, do Departamento de Ajudas Diretas.
29 — A lista de ordenação final dos candidatos, após homologação, é
publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em local público e
visível das instalações do Instituto, e disponibilizada na respetiva página
eletrónica, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro.
30 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove uma política de igualdade entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
31 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso é publicitado na Bolsa
de Emprego Público (www.bep.gov.pt), a partir do 1.º dia útil seguinte à
publicação no Diário da República, na página eletrónica do IFAP, I. P.,
(www.ifap.pt) e por extrato, no prazo de três dias úteis contados da
mesma data, num jornal de expansão nacional.
17 de outubro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo do
IFAP, I. P., Luís Souto Barreiros.
209948221

ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Autoridade Nacional de Proteção Civil
Despacho n.º 12920/2016
1 — Considerando o previsto nos n.os 1 e 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2013, de 31 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 163/2014, de 31 de outubro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 21/2016,
de 24 de maio, que aprovou a Orgânica da Autoridade Nacional de
Proteção Civil (ANPC).
2 — Considerando a necessidade de garantir a continuidade do exercício das funções da Estrutura Operacional da ANPC, não apenas o seu
normal funcionamento, mas, também, as fases mais críticas do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais.
3 — Considerando a proposta do Comandante Operacional Nacional,
José Manuel Moura.
4 — Ao abrigo do Despacho n.º 2690/2016, de 08 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 22 de fevereiro,
e nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 42.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de
janeiro, designo, em substituição, para exercer funções de Comandante
Operacional Distrital, do Comando Distrital de Operações de Socorro
de Beja, o Tenente-Coronel Victor Manuel Silva Cabrita.
5 — O nomeado possui o perfil pretendido para prosseguir as atribuições e os objetivos desta Autoridade Nacional, sendo dotado das necessárias competências e aptidões técnicas para o exercício do respetivo
cargo, conforme síntese curricular em anexo.
6 — O presente despacho produz efeitos a partir de 19 de setembro
de 2016.
5 de setembro de 2016. — O Diretor Nacional de Planeamento de
Emergência, José Oliveira.
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Síntese Curricular
I — Dados pessoais
Nome: Victor Manuel Silva Cabrita.
Data de Nascimento: 6 de outubro de 1959.
II — Formação académica
Licenciatura em Direito, pela Universidade Moderna.
Curso “A” — Serviço Geral do Exército, pelo Instituto Superior
Militar.
Curso de promoção a Capitão, pelo Batalhão de Adidos.
Curso de Promoção a Oficial Superior, pelo Instituto de Altos Estudos
Militares.
III — Formação complementar mais relevante
Curso de Técnicas de Apoio à Decisão, Escola Nacional Bombeiros.
Curso de Organização de Postos de Comando, Escola Nacional Bombeiros.
Curso de Quadros de Comando, Escola Nacional Bombeiros.
Comunicação e Interação com os Média Nível 1, Centro Protocolar
de Formação Profissional para Jornalistas.
Comunicação e Interação com os Média Nível II, Centro Protocolar
de Formação Profissional para Jornalistas.
Community Mechanism Induction Course, EU, Roma.
IV — Experiência profissional mais relevante
2010/2016 — Comandante Operacional Distrital de Beja da ANPC.
Membro do Conselho do Serviço Geral do Exercito.
2008/2010 — Chefe da Secção de Contratos e Protocolos, na Assessoria Jurídica do Gabinete do General Chefe do Estado-Maior do Exército.
2007/2008 — Chefe da Secção Logística e Chefe da Secção de Pessoal
no Regimento de Infantaria n.º 3 (Beja).
2003/2007 — Adjunto da Secção de Assuntos Jurídicos, Chefe da
Secção de Estudos e Direito Militar e Chefe da Secção de Contratos
e Protocolos, na Assessoria Jurídica do Gabinete do General Chefe do
Estado-Maior do Exército.
1998/2003 — Comandante de Companhia no Instituto de Altos Estudos Militares.
1995/1998 — Chefe da Secção de Pessoal e Oficial de Justiça no
Regimento de Infantaria n.º 3 (Beja).
1992/1994 — Chefiou várias Secções, designadamente, no âmbito das
Finanças, Operações, Informações e Segurança, Secretaria e Instrução,
tendo desempenhado, em acumulação, as funções de Oficial de Segurança para a Área Informática e ministrado formação em diversos cursos,
na área Informática, Financeira, Administração e Gestão de Materiais,
Operações, Informações e Transmissões, no Batalhão de Adidos.
Foi ainda:
Conferencista no Instituto de Estudos Superiores Militares — Curso
de Promoção a Oficial Superior. Representante do Exército — CMDFCI,
dos concelhos de Cuba, Lagoa, Silves e S. Brás de Alportel.
Legal Advisor — Missão Temporária de Apoio Jurídico às Forças de
Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), no âmbito da Cooperação Técnico-Militar.
V — Louvores e Condecorações
2015 — Louvor atribuído pelo Secretário de Estado da Administração
Interna.
Da sua folha de serviços constam ainda doze louvores, sendo seis
concedidos por Oficial-General e seis por Oficial Superior.
É condecorado com a medalha de Mérito Militar de 3.ª classe, medalha
de Comportamento Exemplar grau cobre, prata e ouro e com a medalha
de D. Afonso Henriques, 3.ª e 2.ª classe.
209958582

Guarda Nacional Republicana
Comando-Geral
Despacho n.º 12921/2016
1 — Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 44.º, 45.º
e 46.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 4 do artigo 23.º da Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana, aprovada
pela Lei n.º 63/2007, de 6 de novembro, delego no Comandante, em
substituição, do Comando Territorial da Guarda, Tenente-coronel de

infantaria, Luís José Cunha Rasteiro, as minhas competências para a
prática dos seguintes atos:
a) Autorizar as despesas com a locação e aquisição de bens e serviços
e com empreitadas de obras públicas, nos termos da alínea a) do n.º 1
do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho, bem como
praticar os demais atos decisórios previstos no Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, até
ao limite de (euro) 50 000;
b) Autorizar as despesas relativas à execução de planos ou programas
plurianuais, legalmente aprovados, até ao montante de (euro) 150 000,
nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 08 de junho;
c) Autorizar deslocações em serviço que decorram em território nacional, bem como o processamento dos correspondentes abonos ou
despesas com a aquisição de bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas
de custo, antecipadas ou não, e os reembolsos que forem devidos nos
termos legais;
d) Autorizar a utilização de automóvel próprio nas deslocações em
serviço, que decorram em território nacional, bem como o processamento do abono correspondente nos termos do artigo 5.º da Portaria
n.º 379/90, de 18 de maio, conjugado com o artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 230/93, de 26 de junho;
e) Autorizar o abono a dinheiro da alimentação por conta do Estado
ao pessoal, militar e civil, que a ela tiver direito, quando não for possível
por razões operacionais, o fornecimento de alimentação em espécie, ou
as condições de saúde, devidamente comprovadas, aconselhem tratamento dietético especial, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 271/77, de 2 de julho;
f) Autorizar, nos termos do n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 155/92, de 28 de julho, o pagamento das despesas legalmente autorizadas, até ao limite de (euro) 75 000;
g) Analisar, instruir e decidir requerimentos e reclamações que me
sejam dirigidos relacionados com as competências ora delegadas.
2 — Subdelegação de competências — o ora delegado é autorizado
a subdelegar, com caráter pessoal, nas seguintes entidades:
a) No Chefe da Secção de Recursos Logísticos e Financeiros quando
esta função for desempenhada por Oficial.
b) Nos Comandantes de Destacamento, a assinatura de guias de
marcha e guias de transporte.
3 — A delegação de competências a que se refere este despacho
entende-se sem prejuízo de poderes de avocação e superintendência.
4 — O presente despacho produz efeitos desde 14 de setembro de
2016.
5 — Nos termos do n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento
Administrativo ficam ratificados todos os atos praticados, no âmbito das
matérias ora delegadas, até à sua publicação no Diário da República.
27 de setembro de 2016. — O Comandante-Geral, Manuel Mateus
Costa da Silva Couto, Tenente-General.
209954004
Despacho n.º 12922/2016
Por meu despacho de 14 de outubro de 2016, proferido no uso da
competência delegada pelo Despacho n.º 7064/2016, de 04 de maio, do
Exmo. Comandante-Geral, por terem cessado os motivos da preterição,
é promovido ao posto de Guarda Principal, por antiguidade, nos termos
do artigo 119.º e alínea a) do artigo 256.º, ambos do EMGNR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 297/09 de 14 de outubro, o Guarda de Cavalaria
(1940390) Manuel João Afonso, desde 29 de setembro de 2014.
Tem direito ao vencimento pelo novo posto, desde o dia seguinte ao
da publicação do presente despacho, no Diário da República, nos termos
do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março.
17 de outubro de 2016. — O Comandante do Comando da Administração dos Recursos Internos, Carlos Alberto Baía Afonso, Major-General.
209953876
Despacho n.º 12923/2016
Por meu despacho de 14 de outubro de 2016, proferido no uso da
competência delegada pelo Despacho n.º 7064/2016, de 04 de maio, do
Exmo. Comandante-Geral, é cessada a demora na promoção, nos termos
do n.º 2 do artigo 136.º e promovido ao posto de Guarda Principal, por
antiguidade, nos termos do artigo 119.º e alínea a) do artigo 256.º, todos
do EMGNR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 297/09 de 14 de outubro,
o Guarda de Infantaria (1880520) José Carlos da Silva Cerdeira, desde
01 de janeiro de 2010.
17 de outubro de 2016. — O Comandante do Comando da Administração dos Recursos Internos, Carlos Alberto Baía Afonso, Major-General.
209953835

