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Referência 3 — (2 postos de trabalho) — Assessoria Jurídica no âm-
bito de Projetos POVT — Eixo — “Prevenção e Gestão de Riscos:

Garantir o cumprimento dos normativos aplicáveis;
Apoio em matérias jurídicas, designadamente contratação pública;
Acompanhamento das ações de controlo, auditoria e avaliação.

Referência 4 — (1 posto de trabalho) Acompanhamento da Execução 
de Projetos POVT — Eixo — “Prevenção e Gestão de Riscos”

Verificar que foram fornecidos os produtos e os serviços financia-
dos;

Verificar a elegibilidade da despesa;
Assegurar que as despesas declaradas foram efetuadas no cumpri-

mento dos normativos aplicáveis;
Promover a realização de verificações de operações por amostragem, 

de acordo com os normativos aplicáveis;
Assegurar a existência de um sistema contabilístico separado;
Assegurar a recolha e tratamento de dados físicos, financeiros e 

estatísticos sobre a execução;
Assegurar o acompanhamento da execução física das operações.

B) Requisitos de Admissão:
Relação jurídica: Relação Jurídica de Emprego Público por contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
Requisitos para constituição de relação jurídica: alíneas a) a e) do 

artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro
Habilitação literária: Licenciatura
Descrição da habilitação literária:
Referência 1 — Licenciatura adequada ao conteúdo funcional;
Referências 2 e 3 — Licenciatura em Direito;
Referência 4 — Licenciatura em Gestão, Economia ou outra adequada 

ao conteúdo funcional

C) Local de trabalho:

Direção de Serviços de Gestão de Fundos Comunitários,
Rua de São Mamede, n.º 23,
1100 -533 Lisboa

D) Formação profissional — Os candidatos devem possuir, prefe-
rencialmente:

Experiência profissional em áreas similares às que caracterizam os 
postos de trabalho em oferta;

Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
Bons conhecimentos de inglês ou francês.

E) Método de seleção — Entrevista profissional de seleção (apenas 
serão convocados para a realização de entrevista os candidatos que 
reúnam os requisitos de admissão.

F) Formalização da Candidatura — A candidatura deve ser formalizada 
no prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicitação do presente 
aviso, através de requerimento dirigido ao Diretor da Área de Relações 
Internacionais da DGAI, acompanhado de curriculum vitae detalhado, 
datado e assinado, certificado de habilitações literárias e declaração 
emitida pelo serviço público a que se encontra vinculado, em que conste 
a natureza da relação jurídica de emprego público, a carreira em que se 
encontra inserido, com identificação da Referência do posto de trabalho 
a que se candidata, devendo ser entregue ou remetida pelo correio, sob 
registo e com aviso de receção, para a seguinte morada: Rua de São 
Mamede, n.º 23, 1100 -533 Lisboa.

14 de abril de 2014. — O Diretor -Geral, Jorge Miguéis.
207768066 

 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Despacho (extrato) n.º 5525/2014
Por despacho de 04 -04 -2014 do Diretor Nacional do Serviço de Es-

trangeiros e Fronteiras, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artº 68.º e c) 
do n.º 1 do artigo 69.º, ambos do Decreto -Lei n.º 252/2000 na redação 
do Decreto -Lei n.º 240/2012 de 6 de novembro, foram nomeados chefes 
de núcleo em comissão de serviço, pelo período de três anos renováveis, 
os funcionários abaixo indicados:

Marília Céu Guerra Neres, responsável pela área da comunicação 
social, na dependência direta do Diretor Nacional;

Pedro Ricardo Simões Dias, responsável pela documentação, estudos 
e planeamento junto do Gabinete de Estudos, Planeamento e Formação 
(GEPF);

Jorge Manuel Sobral Antunes, responsável pelo apoio às Direções Re-
gionais junto do Gabinete de Apoio às Direções Regionais (GADR);

Ana Paula Silva Lopes Gouveia, responsável pelos recursos humanos 
junto do Gabinete de Recursos Humanos (GRH);

Fernando António Costa Pombo Baptista, responsável pelo desenvol-
vimento de aplicações junto do Gabinete de Sistemas de Informação 
(GSI);

Ana Paula Cerqueira Fernandes Sousa, responsável pelos sistemas e 
comunicações junto do Gabinete de Sistemas de Informação (GSI);

Carla Solange Pereira Isidoro, responsável pelo controlo orçamental 
junto da Direção Central de Gestão e Administração (DCGA);

Maria do Rosário Duarte Lima Isabel, responsável pela gestão contabi-
lística junto da Direção Central de Gestão e Administração (DCGA);

Fernanda Maria Ribeiro Moreira F. dos Santos Filipe, responsável 
pelo aprovisionamento e pelo cadastro de bens junto da Direção Central 
de Gestão e Administração (DCGA);

Artur Jorge Rodrigues Amorim Girão, responsável pela gestão da 
frota automóvel, instalações e segurança junto da Direção Central de 
Gestão e Administração (DCGA);

Helena Cristina Fonseca Duarte R. Barbosa Santos, responsável pelo 
contencioso e pelo apoio jurídico junto do Gabinete Jurídico (GJ);

Ana Cristina Ribeiro Barateiro, responsável pela instrução junto do 
Gabinete de Asilo e Refugiados (GAR);

Manuel Augusto Lopes Teixeira, responsável pelo atendimento e pela 
instrução processual junto da Direção Regional de Lisboa, Vale do Tejo 
e Alentejo (DRLVTA);

Maria Conceição Couto Henriques Velez Lima, responsável pelos 
registos, informação e arquivo junto da Direção Regional de Lisboa, 
Vale do Tejo e Alentejo (DRLVTA);

Ondina Flora Jesus Vieira Duarte Gonçalves, responsável pelos pro-
cedimentos relativos ao pessoal, contabilidade, economato e património 
(administração) junto da Direção Regional de Lisboa, Vale do Tejo e 
Alentejo (DRLVTA);

Elsa Maria Santos Seixas, responsável pelos afastamentos junto da 
Direção Regional de Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo (DRLVTA);

José da Conceição Gonçalves, responsável pelos procedimentos rela-
tivos ao pessoal, contabilidade, economato e património (administração) 
junto da Direção Regional do Norte (DRN);

Sandra Isabel Guerreiro Ramos, responsável pelos procedimentos 
relativos ao pessoal, contabilidade, economato e património (adminis-
tração) junto da Direção Regional do Algarve (DRA);

Miguel José Cardantas da Silva, responsável pelos procedimentos 
relativos ao pessoal, contabilidade, economato e património (adminis-
tração) junto da Direção Regional do Centro (DRC).

11 de abril de 2014. — O Coordenador do Gabinete de Recursos 
Humanos, António José dos Santos Carvalho.

207761383 

 Despacho (extrato) n.º 5526/2014
Por despacho de 9 de abril de 2014 do diretor nacional do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras:
Avelino Luís Coelho da Mota Ribeiro, inspetor -adjunto principal de 

nível 1 da carreira de investigação e fiscalização do SEF — dada por 
finda e a seu pedido a comissão de serviço no cargo de chefe da Dele-
gação Regional de Vila Real do SEF, com efeitos a 13 de abril de 2014.

14 de abril de 2014. — O Coordenador do Gabinete de Recursos 
Humanos, António José dos Santos Carvalho.

207765458 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direção Regional da Economia do Centro

Édito n.º 157/2014
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do Artigo 19.º do 

Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada pela 
Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente nas Secretarias das Câ-
maras Municipais de Sever do Vouga e Oliveira de Frades, e na Direção 
Regional da Economia do Centro, Rua Câmara Pestana, n.º 74, 3030 -163 
Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo 




