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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Direção-Geral das Autarquias Locais

Despacho n.º 7394/2015

1 — Nos termos das disposições conjugadas do n.º 2 do artigo 9.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o estatuto do pessoal diri-
gente dos serviços e órgãos da administração central, regional e local do 
estado, alterada 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 
e 68/2013, de 29 de agosto, com os artigos 44.º a 47.º do Código do 
Procedimento Administrativo, delego na Subdiretora -Geral Francisca 
Leal da Silva Ramalhos a as competências relativas a:

1.1 — Coordenação e despacho dos processos referentes às matérias 
da competência:

a) Do Departamento para a Cooperação e Assuntos Financeiros, no 
âmbito do SATAPOCAL;

b) Da Divisão Administrativa e Financeira, com exceção dos assuntos 
relativos à gestão dos recursos humanos;

c) DA UAFE — Unidade de Apoio aos Fundos Estruturais Comu-
nitários;

1.2 — Autorização do gozo e acumulação de férias dos dirigentes e 
trabalhadores dos serviços que coordena;

1.3 — Justificação ou injustificação das faltas dadas pelos dirigentes 
e trabalhadores dos serviços que coordena;

1.4 — Autorização da inscrição e participação dos dirigentes e traba-
lhadores dos serviços que coordena em estágios, congressos, reuniões, 
seminários, colóquios, cursos de formação ou noutras iniciativas seme-
lhantes que decorram em território nacional;

1.5 — Autorização da prestação de trabalho extraordinário, observa-
dos os condicionalismos legais, por parte dos trabalhadores dos serviços 
que coordena;

1.6 — Autorização dos processamentos referentes aos abonos devidos 
por deslocações de serviço e despesas com aquisições de bilhetes ou 
títulos de transporte e de ajudas de custo, antecipadas ou não;

1.7 — Autorização das despesas inerentes aos contratos a cele-
brar de locação ou aquisição de bens e de aquisição de serviços, até 
€ 25 000,00;

1.8 — Autorizar o uso, em serviço, de veículo próprio;
1.9 — Assinar a correspondência relativa aos assuntos anteriormente 

indicados.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 22 de junho de 2015, 

ficando por este meio ratificados todos os atos praticados no âmbito das 
competências previstas no número anterior, até à data da sua publicação, 
em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do 
Procedimento Administrativo.

29 de junho de 2015. — A Diretora -Geral, Lucília Ferra.
208757668 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores 
em Funções Públicas

Aviso n.º 7458/2015

Recrutamento de 1 Especialista de Informática (m/f), para o exercí-
cio de funções em regime de mobilidade interna, para a Direção 
de Serviços de Informática da Direção -Geral de Proteção Social 
aos Trabalhadores em Funções Públicas (ADSE).
Torna -se público que, a Direção -Geral de Proteção Social aos Traba-

lhadores em Funções Públicas (ADSE) pretende recrutar 1 Especialista 
de Informática (m/f), com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida, para o exercício de funções na 
Direção de Serviços de Informática em regime de mobilidade interna, 
nos termos do disposto no artigo n.º 92.º e seguintes da 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 inde-

terminado previamente estabelecida;
b) Ser detentor/a da carreira/categoria de Especialista de Informá-

tica.

II — Caracterização do posto de trabalho a ocupar:
O posto de trabalho a preencher corresponde ao exercício das funções 

da carreira de Especialista de Informática constantes do n.º 2, 3 e 4 do 
artigo 2.º, da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril, na modalidade de 
mobilidade interna.

III — Perfil pretendido:
A) Caracterização:
1 — Planeamento e desenvolvimento de projetos de infraestruturas 

tecnológicas;
2 — Gestão, monitorização e administração de sistemas operativos, 

de comunicações, de bases de dados, de segurança e de salvaguarda de 
dados, nomeadamente:

a) Microsoft Windows Server 2008 e 2012;
b) Active Directory;
c) Exchange Server 2010;
d) SQL Server 2008 R2 e 2014;
e) Data Protection Manager (DPM).

3 — Gestão e administração de sistemas e redes de comunicações e 
virtualização, incidindo nas ferramentas:

a. Microsoft System Center 2012 (DPM, SCOM, SCCM, SCSM);
b. VMware;

4 — Gestão e administração de sistemas de correio eletrónico nomea-
damente Exchange Server 2010.

B) Perfil de competências:
Experiência profissional nas áreas indicadas;
Conhecimentos de networking e segurança;
Autonomia, iniciativa, organização e sistematização.
Gosto pelo trabalho em Equipa.

IV — Local de trabalho:
Direção -Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções 

Públicas (ADSE), sito na Praça de Alvalade, 1749 -001 Lisboa.
V — Prazo e formalização da candidatura:
Os interessados/as deverão, no prazo de 15 dias úteis contados da data 

de publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), 
formalizar a sua candidatura através de requerimento dirigido ao Dire-
tor de Serviços da Direção de Serviços Administrativos e Financeiros, 
Divisão Administrativa e Logística (DAL) com a menção expressa da 
modalidade de relação jurídica que detém, da carreira/categoria, da 
posição e nível remuneratórios, e o respetivo montante remuneratório, 
contacto telefónico e email, acompanhado de Curriculum Vitae atuali-
zado, datado e assinado, e fotocópia do documento comprovativo das 
habilitações literárias.

VI — Apresentação da candidatura:
A candidatura deve ser obrigatoriamente identificada com a menção 

“Recrutamento por Mobilidade Interna” com a indicação expressa do 
número do aviso publicado no Diário da República ou na BEP e deverá 
ser enviada por correio com aviso de receção ou entregue pessoalmente 
na Divisão Administrativa e Logística (DAL/RH), da Direção -Geral de 
Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas (ADSE), Praça 
de Alvalade, n.º 18, 1748 -001 Lisboa.

VII — Remuneração:
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 82 -B/2014, 

de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para o ano de 
2015, a remuneração é efetuada pela posição remuneratória correspon-
dente à situação jurídico-funcional de origem em que o trabalhador se 
encontra.

VIII — Métodos de Seleção:
A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise curricular, 

podendo ser complementada com uma eventual entrevista profissional 
de seleção.
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A referida análise curricular tem caráter eliminatório, apenas os can-
didatos pré -selecionados serão contactados para a realização da referida 
entrevista profissional de seleção.

A presente oferta de emprego será publicada na BEP, até ao 2.º dia útil 
seguinte à presente publicação e estará disponível na página eletrónica 
da ADSE, em www.adse.pt.

Mais esclarecimentos poderão ser obtidos pelos telefones 
n.os 210059978/210059979, Direção de Serviços Administrativos 
e Financeiros, Divisão Administrativa e Logística (DAL).

25 de junho de 2015. — O Diretor -Geral, Carlos Baptista.
208757684 

 Serviços Sociais da Administração Pública

Aviso n.º 7459/2015

Procedimento concursal comum com vista à ocupação de 2 (dois) 
postos de trabalho da carreira geral de assistente técnico do 
mapa de pessoal dos Serviços Sociais da Administração Pú-
blica.

1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 19.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, por des-
pacho, de 30/06/2015, do Sr. Presidente dos SSAP, se encontra aberto 
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente 
aviso no Diário da República, procedimento concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público a constituir por 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, 
tendo em vista o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho na carreira 
geral de assistente técnico, previstos e não ocupados no mapa de pessoal 
dos Serviços Sociais da Administração Pública, a afetar à Direção de 
Serviços de Ação Social, Divisão de Atividades Socioculturais/Centros 
de Convívio sitos em Lisboa.

2 — De acordo com o n.º 1 do artigo 265.º da LTFP foi realizado o 
procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de 
requalificação nos termos do artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, de 26 
de fevereiro, tendo -se constatado que não existem trabalhadores com o 
perfil pretendido, a saber: pedido n.º 20123, de 12/6/2015, formulado 
ao INA.

3 — Local de Trabalho: Centro de Convívio sito na Rua Filipe Folque 
n.º 67 e na Av.ª Guerra Junqueiro n.º 19 ambos em Lisboa.

4 — Caracterização das funções inerentes ao posto de trabalho, em 
conformidade com o mapa de pessoal aprovado:

Assegurar a abertura, segurança, manutenção, funcionamento e en-
cerramento dos centros; Contactar diretamente os beneficiários para 
auscultação de interesses e necessidade dos mesmos; Colaborar na 
divulgação e atualização do Portal dos SSAP; Proceder à gestão admi-
nistrativa (registo diário da frequência do centro, inscrições nas diversas 
atividades e eventos a realizar e as listas de espera); Executar a gestão 
financeira do centro (manter permanentemente atualizado o mapa de 
custos globais e validação das despesas); Desenvolver atividades móveis 
e fixas, promovendo participação ativa do idoso na vida do Centro e 
o espírito de entre ajuda; Receber comparticipações dos beneficiários 
conforme atividades/serviços prestados; Efetuar prospeção de locais a 
visitar, contactar as entidades e solicitar facilidades de acesso; Participar 
na organização das festas de Carnaval e de Natal; Gerir os acordos refe-
rentes aos serviços disponíveis nos centros; Solicitar aos beneficiários o 
preenchimento de inquéritos por questionários de avaliação da satisfação; 
Prestar esclarecimentos (atendimento telefónico, presencial, carta, email 
e portal) aos beneficiários, relativamente a dúvidas (critérios de seleção, 
desistências, programas turísticos propostos, entre outros).

5 — Posicionamento Remuneratório: a determinação do posiciona-
mento remuneratório faz -se nos termos do artigo 38.º da LTFP, sem 
prejuízo de:

a) Caso o candidato já esteja integrado na carreira de assistente téc-
nico, nos termos do artigo 38.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro 
(Orçamento de Estado para 2015), e uma vez que no decurso do ano 
civil de 2015 estão proibidas valorizações remuneratórias, o/a traba-
lhador/a recrutado/a manterá a posição remuneratória detida no lugar 
de origem;

b) Caso o candidato não esteja integrado na carreira de assistente 
técnico, o ingresso na carreira assistente técnico faz -se pela 1.ª posição 
remuneratória.

5.1 — A posição remuneratória de referência é a 7.ª e o nível remune-
ratório o 12, a que corresponde o vencimento mensal de € 1.047,00.

6 — Requisitos de admissão: Podem candidatar -se trabalhadores que 
até ao termo do prazo para apresentação de candidaturas:

a) Reúnam todos os requisitos referidos no artigo 17.º da LTFP;
b) Detenham uma relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, previamente estabelecida na modalidade de contrato;
c) Possuam o 12.º ano de escolaridade, conforme determina a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP.

6.1 — Requisitos preferenciais:
Conhecimentos e experiência no exercício de funções na área descrita 

no ponto 4 do presente aviso de abertura.
7 — Impedimentos de Admissão: Em conformidade com o disposto 

na alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da citada Portaria não podem ser 
admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem integrados 
na carreira, sejam titulares da categoria e não se encontrando em mo-
bilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa de pessoal dos 
Serviços Sociais da Administração Pública (SSAP), idênticos ao posto 
de trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento.

8 — Formalização de candidaturas:
8.1 — A candidatura é formalizada, mediante preenchimento obri-

gatório do formulário de candidatura, disponível na página eletrónica 
dos SSAP, www.ssap.gov.pt, na funcionalidade “Recursos Humanos” 
que deverá ser dirigido ao Presidente dos Serviços Sociais da Admi-
nistração Pública.

8.2 — O formulário de candidatura preenchido, bem como todos os 
anexos, deverão ser entregues pessoalmente (no horário das 9:00 às 
17:30) ou remetidos através de correio registado com aviso de receção, 
dentro do prazo fixado, para os Serviços Sociais da Administração 
Pública, Rua Saraiva de Carvalho, n.º 2, em 1269 -096 Lisboa.

8.3 — O não preenchimento ou o preenchimento incorreto dos ele-
mentos relevantes do formulário de candidatura por parte do candidato 
determina a sua exclusão do procedimento concursal.

8.4 — Só é admissível a apresentação de candidatura em suporte 
de papel.

8.5 — É obrigatória a indicação do aviso a que se candidata, sob 
pena de exclusão.

9 — Documentos que devem acompanhar o formulário tipo de can-
didatura:

9.1 — Para os candidatos, titulares da carreira e que se encontrem ou, 
tratando -se de candidatos em situação de requalificação, se tenham por 
último encontrado, a cumprir ou a executar a atribuição, competência 
ou atividade caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação 
o procedimento é publicitado, a candidatura deve ser instruída com os 
seguintes elementos:

a) Curriculum vitae detalhado, datado, rubricado e assinado, onde 
constem as funções que exerce e as que desempenhou anteriormente 
com indicação dos correspondentes períodos e atividades relevantes, bem 
como a formação profissional detida, referindo as ações de formação 
finalizadas e a sua duração;

b) Documentos comprovativos das habilitações literárias, nos termos 
do n.º 2 do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na 
sua redação atual;

c) Documentos comprovativos das ações de formação frequentadas, 
com indicação da entidade que as promoveu, período em que as mesmas 
decorreram e respetiva duração;

d) Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence, devi-
damente autenticada e atualizada (a data reportada ao prazo estabelecido 
para apresentação das candidaturas), da qual conste, de maneira inequí-
voca, a modalidade de relação jurídica de emprego público, a posição 
e nível remuneratório que o mesmo possui, a antiguidade na carreira e 
na Administração Pública, com descrição detalhada das tarefas e res-
ponsabilidades inerentes ao posto de trabalho ocupado pelo candidato, 
com vista à apreciação do conteúdo funcional, devendo a mesma ser 
complementada com informação referente à avaliação do desempenho 
relativa aos três últimos anos;

e) Quaisquer outros documentos que os candidatos considerem rele-
vantes para a apreciação do seu mérito.

9.2 — Para os candidatos que exerçam ou, sendo trabalhadores em 
situação de requalificação, por último tenham exercido funções de 
conteúdo diferente do inerente ao posto de trabalho a que se refere o 
presente procedimento e para os que se encontrem a exercer funções 
de conteúdo idêntico ao que caracteriza o posto de trabalho a concurso, 
mas que são titulares de outra carreira/categoria:

a) Curriculum vitae detalhado, datado, rubricado e assinado, onde 
constem nomeadamente as funções que exerce e as que desempenhou 


