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3 — A organização interna e funcionamento do júri são da compe-
tência deste.

Artigo 11.º

Emolumentos e Propinas

Aos estudantes abrangidos pelo estatuto de estudante internacio-
nal previsto no presente regulamento são aplicáveis as propinas e 
emolumentos previstos no Regulamento Financeiro e Preçário Anual 
do ISEC.

Artigo 12.º

Avaliação Trienal

A aplicação do presente regulamento é avaliada em cada triénio de 
aplicação.

Artigo 13.º
Aplicação subsidiária

Aos estudantes abrangidos pelo estatuto de estudante internacional 
aplicam -se subsidiariamente todos os normativos e regulamentos em 
vigor no ISEC.

Artigo 14.º
Dúvidas de interpretação e casos omissos

As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por 
despacho do Secretário -Geral do ISEC, ouvidos, sempre que necessário 
os Conselhos Técnico -Científicos e Pedagógico.

Aprovado, nos termos dos Estatutos do ISEC, pelo Conselho Técnico-
-Científico Geral do ISEC, em 14 de maio de 2014. O Presidente do 
Conselho Técnico -Científico Geral, Prof. Doutor José Reis Jorge.

15 de maio de 2014. — A Presidente do Conselho de Direção do 
ISEC, Prof.ª Doutora Maria Cristina Ventura.

207846636 

PARTE J1

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 6686/2014
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, torna -se público que, por meu despacho de 21 de abril de 
2014, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da 
publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP) (www.bep.gov.pt), o 
procedimento concursal para recrutamento e seleção de um dirigente 
intermédio de 1.º grau, com as competências previstas no artigo 4.º da 
Portaria n.º 35/2013, de 30 de janeiro, referente ao cargo de Inspetor-
-Diretor da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal 
da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.

A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, 
da composição do júri e dos métodos de seleção, serão publicitados na 
BEP, conforme disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro.

26 de maio de 2014. — O Inspetor -Geral, Pedro Portugal Gaspar.
207850661 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direção-Geral da Saúde

Aviso n.º 6687/2014

Procedimento concursal de seleção para provimento 
do cargo de chefe de divisão de Cooperação

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de de-
zembro, compete aos titulares dos cargos de direção superior de 1.º grau 
praticar todos os atos necessários ao normal funcionamento dos Serviços 
e Organismos, no âmbito da gestão dos recursos humanos.

Considerando que se encontra vago o cargo de Chefe de Divisão 
de Cooperação, previsto no meu Despacho de 23 de maio de 2014, a 
aguardar publicação no Diário da República, determino a abertura de 
procedimento de seleção para provimento do mesmo, nos seguintes 
termos:

1 — Área de atuação do cargo a prover: Compete ao Chefe de Divisão 
garantir a prossecução das atribuições cometidas à Divisão de Coope-
ração previstas no ponto n.º 1.1 do meu despacho de 23 de maio de 

2014, a aguardar publicação no Diário da República, que a seguir se 
especificam:

a) Analisar e propor estratégias de capacitação e colaboração técnica 
na cooperação internacional no domínio da saúde;

b) Promover e orientar a avaliação de projetos e iniciativas de coo-
peração, com atenção para o setor da lusofonia;

c) Coordenar a elaboração de pareceres técnicos sobre matérias rele-
vantes na área da saúde no âmbito das relações internacionais e da 
lusofonia;

d) Promover a colaboração e articulação entre as estruturas da Direção-
-Geral da Saúde e outras instituições da saúde em matéria de cooperação, 
e coordenar os apoios técnicos;

e) Garantir a articulação em matéria de cooperação com as estruturas 
competentes do Ministério da Saúde, Ministério dos Negócios Estran-
geiros e demais serviços da Administração Pública;

f) Participar em negociações relativas à celebração de acordos de 
âmbito internacional com relevância para a cooperação em saúde;

g) Apoiar a preparação e desenvolvimento dos programas de visita de 
delegações estrangeiras a estruturas do Ministério da Saúde.

2 — Habilitação Literárias: Licenciatura em Relações Internacio-
nais.

3 — Requisitos formais de provimento: Os constantes do n.º 1 do 
artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro:

a) Trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por 
tempo indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica e ap-
tidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo;

b) Ser detentor de quatro anos de experiência profissional em funções, 
cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja 
exigível uma licenciatura.

4 — Perfil:
4.1 — Os candidatos devem ser detentores de licenciatura, preferen-

cialmente na área das Relações Internacionais e ter:
a) Experiência em funções diretivas, cargos de coordenação ou gestão 

de equipas que revele competência técnica e aptidão comprovada para 
o exercício de funções do cargo a prover;

b) Capacidade de liderança e dinamização de equipas e desenvolvi-
mento de projetos;

c) Visão estratégica orientada para os resultados de qualidade;
d) Autonomia, sentido crítico e responsabilidade;
e) Boa capacidade de comunicação e de relacionamento interpes-

soal

4.2 — Devem ainda ter:
a) Experiência profissional comprovada na área funcional do cargo 

a prover;




