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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 9949/2015
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 16.º do Decreto -Lei 

n.º 11/2012, de 20 janeiro, aplicável ex vi do artigo 8.º do Decreto -Lei 
n.º 12/2012, de 20 de janeiro, exonero do cargo de assessora do meu 
Gabinete, a seu pedido, a licenciada Elsa Maria da Palma Francisco, ins-
petora da carreira especial de inspeção, do mapa de pessoal da Inspeção-
-Geral de Finanças, para o qual foi designada através do meu despacho 
n.º 7312/2013, de 21 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 109, de 6 de junho.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de setembro 
de 2015.

25 de agosto de 2015. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho.
208908879 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinetes dos Secretários de Estado
da Administração Local e Adjunto e do Orçamento

Despacho n.º 9950/2015
O imóvel onde se encontra instalado o Posto Territorial da Guarda 

Nacional Republicana em Macedo de Cavaleiros, propriedade da Câmara 
Municipal de Macedo de Cavaleiros, não dispõe de condições adequadas 
à plena execução da missão desta força de segurança.

Uma das prioridades do Ministério da Administração Interna consiste 
em dotar as forças e serviços de segurança de infraestruturas adequadas 
ao cumprimento da sua missão, criando condições para uma maior efi-
cácia na sua atuação e para uma melhor prestação do serviço público 
por eles desempenhado.

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, revelando vontade em 
estabelecer relações de cooperação e parceria com as demais entidades 
que promovam a sua atividade na área deste Município, manifestou a 
vontade em contribuir para uma solução de reabilitação e adequação 
funcional do Posto da Guarda Nacional Republicana em Macedo de 
Cavaleiros por forma a adequar o edifício ao cumprimento da missão 
pública desta força de segurança.

À luz do exposto e prosseguindo a linha de bom entendimento e es-
pírito de colaboração, no sentido de cumprir o objetivo da segurança de 
pessoas e bens, o Ministério da Administração Interna, através da Guarda 
Nacional Republicana, pretende celebrar com a Câmara Municipal de 
Macedo de Cavaleiros um protocolo através do qual o município se 
compromete a promover a empreitada de reabilitação e adaptação do 
atual Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana.

A despesa com a empreitada é suportada pelo município e reembolsada 
posteriormente pela Guarda Nacional Republicana.

Determina o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 
intermunicipais que a concessão de qualquer auxílio financeiro e a 
celebração de contrato ou protocolo com as autarquias locais requer 
autorização prévia dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 
finanças e das autarquias locais, a publicar no Diário da República.

Assim, nos termos e para os efeitos do n.º 5 do artigo 22.º da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro, é autorizada a celebração do protocolo 
entre a Guarda Nacional Republicana e a Câmara Municipal de Macedo 
de Cavaleiros destinado à reabilitação e adaptação do Posto Territorial da 
GNR de Macedo de Cavaleiros, ficando a Guarda Nacional Republicana 
autorizada a assumir os encargos orçamentais decorrentes da execução 
financeira do protocolo até ao montante de € 472.000,00 (quatrocentos 
e setenta e dois mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação.
13 de agosto de 2015. — O Secretário de Estado da Administração 

Local, António Egrejas Leitão Amaro. — O Secretário de Estado Adjunto 
e do Orçamento, Hélder Manuel Gomes dos Reis.

208901928 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores 
em Funções Públicas

Aviso n.º 9968/2015

Abertura de procedimento concursal comum com vista ao recruta-
mento de trabalhadores para ocupação de nove postos de trabalho 
da carreira e categoria de técnico superior do mapa de pessoal da 
Direção -Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções 
Públicas (ADSE), na modalidade de vínculo de emprego público, 
titulado por contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.
1 — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 1 a 3 do artigo 30.º 

e artigo 33.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP — Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas) e em cumprimento do 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 meu 
despacho exarado a 1 de junho de 2015, na Informação n.º 66/DSAF/
DAL/RH/2015, de 29 de maio, se encontra aberto pelo prazo de 10 (dez) 
dias úteis a contar da data da publicitação do presente aviso no Diário 
da República, procedimento concursal comum, com vista ao preen-
chimento de nove postos de trabalho da carreira e categoria de técnico 
superior do mapa de pessoal da ADSE, na modalidade de vínculo de 
emprego público, titulado por contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

2 — Legislação aplicável — Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Porta-
ria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro 
(Código do Procedimento Administrativo), Lei n.º 82 -B/2014, de 31 
de dezembro (LOE 2015 — Lei do Orçamento de Estado para 2015) e 
Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro.

3 — Em cumprimento do disposto n.º 1, do artigo 265.º, da LTFP e 
do artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, foi ouvida a 
entidade gestora do sistema de requalificação (INA) que, em 8 de maio 
de 2015, declarou a existência de trabalhadores em situação de requa-
lificação (Pedido n.º 17893, de 20 de abril de 2015).

4 — Reserva de recrutamento — para os efeitos do disposto no n.º 1, 
do artigo 4.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, declara -se não 
estarem constituídas reservas de recrutamento neste organismo.

5 — Prazo de validade — O presente procedimento é válido para 
ocupação de idênticos postos de trabalho no prazo máximo de 18 (de-
zoito) meses contados da data de homologação da lista de ordenação 
final (reserva de recrutamento interna), nos termos do disposto nos n.os 1 
a 3, do artigo 40.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.

6 — Local de trabalho — o local de trabalho situa -se na Praça de 
Alvalade, 8 e 18, 1748 -001 Lisboa.

7 — Caracterização dos postos de trabalho — 9 postos de trabalho a 
preencher nos seguintes termos:

7.1 — REF. A — 7 Postos de trabalho para técnico superior a que 
corresponde o exercício de funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza 
técnica, e/ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. Elabora-
ção, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos com diversos 
graus de complexidade e execução de outras atividades de apoio geral 
ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e opera-
tivas do órgão e serviço. Exercício de funções com responsabilidade e 
autonomia técnica, representação do órgão ou serviço em assuntos da 
sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por 
diretivas ou orientações superiores, às quais corresponde o grau 3 de 
complexidade funcional, concretizadas, nomeadamente, na elaboração 
de estudos, informações e pareceres, planeamento, análise técnica, 
auditoria, gestão processual, organização e métodos de trabalho, na 
Direção de Serviços de Administração de Benefícios;

7.2 — REF. B — 2 Postos de trabalho para técnico superior, a que 
corresponde o exercício de funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza 
técnica, e/ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. Elabora-
ção, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos com diversos 
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graus de complexidade e execução de outras atividades de apoio geral 
ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e opera-
tivas do órgão e serviço. Exercício de funções com responsabilidade e 
autonomia técnica, representação do órgão ou serviço em assuntos da 
sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por 
diretivas ou orientações superiores, às quais corresponde o grau 3 de 
complexidade funcional, concretizadas, nomeadamente, na elaboração 
de estudos, informações e pareceres, planeamento, análise técnica, audi-
toria, gestão processual, organização e métodos de trabalho na Direção 
de Serviços de Informação e Relações Públicas.

8 — Posicionamento remuneratório — Será efetuado nos termos 
do disposto no artigo 38.º, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), 
conjugado com o disposto no artigo 42.º, da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 
de dezembro (LOE 2015).

9 — A posição remuneratória de referência é a 2.ª, que corresponde o 
nível remuneratório 15 da carreira/categoria de técnico superior, prevista 
na tabela remuneratória única, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31 de dezembro (€ 1.201,48).

10 — Requisitos de admissão — São requisitos cumulativos de ad-
missão:

10.1 — Ser detentor dos requisitos previstos no artigo 17.º, da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP);

10.2 — Possuir vínculo de emprego público por tempo indeterminado, 
previamente estabelecido, nos termos do n.º 3, do artigo 30.º, da Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP).

10.3 — Estar habilitado com o grau académico de licenciatura.
11 — Nível habilitacional:
11.1 — REF. A — licenciatura em Administração Pública, Ciências 

Sociais, Ciências Empresarias (ramo de Gestão de Recursos Humanos), 
Sociologia e Gestão;

11.2 — REF. B — licenciatura em Filosofia e Psicologia.
12 — Os candidatos devem reunir os requisitos referidos no número 

anterior até à data limite de apresentação da candidatura.
13 — Nos termos da alínea l), do n.º 3, do 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, não podem ser admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da 
categoria em referência e, não se encontrando em mobilidade, ocupem 
postos de trabalho previstos no mapa de pessoal da ADSE, idênticos 
aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente pro-
cedimento.

14 — Não podem ser admitidos candidatos oriundos das Adminis-
trações Regionais e Autárquicas, nos termos do n.º 2, do artigo 50.º, da 
Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015).

15 — Métodos de seleção — no presente recrutamento serão aplicados 
os métodos de seleção referidos no artigo 36.º, da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, e os estabelecidos no artigo 6.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, a saber:

15.1 — Avaliação curricular (AC) para os candidatos que se encon-
trem a exercer funções idênticas às dos postos de trabalho publicitados 
(cf. n.os 7.1 e 7.2);

15.2 — Prova de conhecimentos (PC) para os restantes.
16 — Nos termos do disposto do n.º 3, do artigo 36.º, da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, os candidatos abrangidos pelo disposto no 
n.º 2 do mesmo artigo, podem optar, mediante declaração escrita, pela 
realização de prova de conhecimentos, em substituição da avaliação 
curricular.

17 — Ponderação dos métodos de seleção — nos termos do disposto 
no n.º 4, do artigo 6.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com 
a redação dada pela Portaria n.º 145A/2011, de 6 de abril, a pondera-
ção para a valorização da avaliação curricular (AC) e para a prova de 
conhecimentos (PC) é de 70 %.

18 — Nos termos dos n.os 12 e 13, do artigo 18.º, da Portaria 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, cada um dos métodos de seleção tem caráter eliminatório, 
sendo excluídos os candidatos que não compareçam a qualquer um, ou 
que obtenham uma classificação inferior a 9,5 valores num deles, não 
lhes sendo aplicado o método seguinte.

19 — Nos termos do disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 7.º, 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, é utilizada a entrevista profis-
sional de seleção (EPS) como método facultativo, à qual é atribuída a 
ponderação de 30 %.

20 — A prova de conhecimentos (PC) é de realização individual, em 
suporte papel e sob a forma escrita, sem possibilidade de consulta e terá 
a duração de 60 minutos, sem interrupção e incidirá sobre as temáticas 
a se refere a seguinte legislação/bibliografia:

Decreto -Lei n.º 118/83, de 25 de fevereiro, com as alterações intro-
duzidas pelos Decretos -Leis n.os 90/98, de 14 de abril, 279/99, de 26 

de julho e 234/2005, de 30 de dezembro; Leis n.os 53 -D/2006, de 29 de 
dezembro, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 
55 -A/2010, de 31 de dezembro, 64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelo 
Decreto -Lei n.º 105/2013, de 30 de julho, Decreto -Lei n.º 161/2013, de 
22 de novembro e pelas Leis n.os 30/2014, de 19 de maio e 82 -B/2014, 
de 31 de dezembro;

Despacho n.º 5110/2013, de 16 de abril, Portaria n.º 122/2013, de 27 
de março, Decreto Regulamentar n.º 44/2012, de 20 de junho e Decreto-
-Lei n.º 152/2015, de 07 de agosto de 2015;

Despachos n.os 1452/2011, de 6 de janeiro, publicado no D.R. 2.ª série, 
n.º 12, de 18 de janeiro e 4726/2013, de 26 de março, publicado no D.R. 
2.ª série, n.º 67, de 5 de abril;

Despacho n.º 8738/2004, publicado no Diário da República n.º 103, 
2.ª série, de 3 de maio de 2004;

http://www.adse.pt/document/Regras_Procedimentos_Tabelas_
REDE_ADSE_20150 626.pdf;

Decreto Regulamentar n.º 41/90, de 29 de novembro, Decreto Re-
gulamentar n.º 36/91, de 1 de julho e Decreto -Lei n.º 377/2007, de 9 
de novembro;

Decreto -Lei n.º 503/99, de 20 de novembro;
Despacho Conjunto A -179/89 -XI, de 12 de setembro;
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP) e Lei n.º 84/2015, de 07 de 

agosto de 2015;
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de feve-

reiro (Alterado pelos seguintes diplomas: Declaração de Retificação 
n.º 21/2009, de 18 de março; Lei n.º 105/2009, de 14 de setembro; 
Lei n.º 53/2011, de 14 de outubro; Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, 
retificada pela Declaração de Retificação n.º 38/2012, de 23 de julho; 
Lei n.º 47/2012, de 29 de agosto, Lei n.º 69/2013, de 30 de agosto; 
Lei n.º 27/2014, de 8 de maio, e Lei n.º 55/2014, de 25 de agosto; Lei 
n.º 28/2015, de 14 de abril;

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 4/2015, de 07 de janeiro;

Lei do Orçamento de Estado para 2015, Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 
dezembro (LOE 2015):

21 — Avaliação curricular (AC) — visa analisar a qualificação 
dos candidatos, nas áreas dos postos de trabalho a ocupar, designa-
damente:

a) A habilitação académica (HA) de base, onde se pondera a titula-
ridade do grau académico;

b) Experiência profissional (EP) e funções exercidas na área para a 
qual foi aberto o procedimento concursal. Só será contabilizado como 
tempo de experiência profissional o correspondente ao desempenho, 
devidamente comprovado, de funções inerentes à categoria a contratar, 
idênticas às que caracterizam os postos de trabalho a ocupar;

c) Na formação profissional (FP), serão consideradas as ações/cursos 
de formação e aperfeiçoamento profissional, com evidência do número 
de horas frequentadas, relacionadas com as exigências e as competências 
necessárias ao exercício da função. Não serão considerados seminários, 
conferências, estágios ou outras ações de natureza similar;

d) A avaliação do desempenho (AD) relativa ao último período não 
superior 3 anos.

22 — A Entrevista profissional de seleção (EPS) — visa avaliar, 
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre 
o júri e o candidato, nomeadamente os relacionados com a capacidade 
de comunicação e de relacionamento interpessoal.

23 — A classificação final (CF) dos candidatos será obtida numa 
escala de 0 a 20 valores, considerando -se não aprovados os candidatos 
que obtenham classificação inferior a 9,5, mediante a aplicação das 
seguintes fórmulas:

a) Para os candidatos referidos no ponto 15.1, do presente aviso:
CF = (AC x 70 %) + (EPS x 30 %)

b) Para os candidatos previstos no ponto 15.2, do mesmo aviso:
CF = (PC x 70 %) + (EPS x 30 %)

24 — Em situação de igualdade de valoração, serão observados os 
critérios de ordenação preferencial estipulados no artigo 35.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.

25 — Formalização de candidaturas — A apresentação das candida-
turas deverá ser efetuada em suporte papel e formalizada mediante o 
preenchimento do formulário tipo aprovado pelo Despacho do Ministro 
de Estado e das Finanças (Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio), dis-
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ponível para download na área institucional, recrutamento de pessoal, 
da página eletrónica da ADSE (www.adse.pt).

25.1 — Apresentação da candidatura
Só é admissível a apresentação de candidatura em suporte de papel, 

em requerimento devidamente assinado pelo candidato, sob pena de 
exclusão liminar do presente procedimento concursal.

A apresentação da candidatura pode ser efetuada até ao termo do 
prazo fixado no presente aviso:

a) Diretamente nas instalações da ADSE, sitas na Praça de Alvalade, 
18, 4.º piso, 1748 -001, Lisboa, na Divisão Administrativa e Logística, 
todos os dias úteis, nos períodos compreendidos entre as 10:00h e as 
12:00h e entre as 15:00h e as 17:00h, em envelope fechado com a indi-
cação “Procedimento concursal comum para 9 postos de trabalho na 
carreira e categoria de técnico superior”;

b) Através do envio, por correio registado com aviso de receção, 
para a morada acima indicada, em envelope fechado, com a seguinte 
referência: “Procedimento concursal comum para 9 postos de trabalho 
na carreira e categoria de técnico superior”, contando para efeitos do 
cumprimento do prazo de apresentação de candidatura a data do carimbo 
dos correios aposto no envelope.

25.2 — Documentação
O formulário, devidamente datado e assinado, deve ser obrigatoria-

mente acompanhado dos seguintes documentos:
a) Fotocópia do certificado de habilitações académicas;
b) Fotocópia simples do Bilhete de Identidade ou do Cartão do Ci-

dadão;
c) Curriculum Vitae detalhado e atualizado (com data reportada ao 

prazo estabelecido para a apresentação das candidaturas), rubricado, 
datado e assinado;

d) Fotocópias comprovativas das ações/cursos de formação e aper-
feiçoamento profissional realizadas, com relevância para os postos de 
trabalho objeto de candidatura;

e) Declaração atualizada emitida pelo serviço ou organismo a que 
o candidato pertence, devidamente atualizada à data de abertura do 
presente procedimento concursal, da qual conste, de forma inequívoca, 
a modalidade do vínculo de emprego público por tempo indetermi-
nado de que é titular, a carreira e categoria a que pertence, a posição 
remuneratória em que se encontra nessa data, bem como a antiguidade 
no exercício de funções públicas, o tempo de execução das atividades 
inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de complexidade das 
mesmas, para efeitos do disposto na alínea c), do n.º 2, do artigo 11.º 
Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com a redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril;

f) Declaração de conteúdo funcional emitida pelo órgão ou serviço 
a que o candidato se encontra afeto, devidamente atualizada à data de 
abertura do presente procedimento concursal, da qual conste a atividade 
que se encontra a exercer, em conformidade com o estabelecido no 
respetivo mapa de pessoal aprovado;

g) Declaração emitida pelo serviço de origem a que o candidato 
pertence, relativa às menções quantitativas e qualitativas das avalia-
ções de desempenho referentes aos últimos três (3) anos, ou fotocópia 
simples das respetivas fichas de avaliação, e na sua ausência, o motivo 
que determinou o facto.

25.3 — A não entrega dos documentos atrás referidos determina 
a exclusão do candidato, se a falta dos mesmos impossibilitar a sua 
admissão ou avaliação.

25.4 — Os candidatos pertencentes ao mapa de pessoal da ADSE 
ficam dispensados da apresentação da declaração referida na alínea e), 
bem como dos documentos exigidos que se encontrem arquivados no 
seu processo individual.

25.5 — A apresentação de documento falso determina a participação 
à entidade competente para efeitos de procedimento disciplinar e, ou, 
penal.

26 — A não entrega dos comprovativos de formação profissional tem 
como consequência a sua não valoração em termos curriculares.

27 — Notificação para a realização dos métodos de seleção — Os 
candidatos admitidos são convocados para a realização dos métodos de 
seleção por notificação, por uma das formas previstas nas alíneas b), c) 
ou d), do n.º 3, do artigo 30.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, com 
indicação do dia, hora e local da realização dos métodos de seleção.

28 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
em local visível e público das instalações da ADSE e disponibilizada 
na área institucional, recrutamento de pessoal, da página eletrónica da 
ADSE (www.adse.pt).

29 — Notificação da exclusão do procedimento concursal — Os 
candidatos excluídos são notificados para a realização da audiência 

dos interessados, conforme previsto no n.º 1, do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Porta-
ria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, por uma das formas previstas nas 
alíneas b), c) ou d), do n.º 3, do mesmo artigo.

30 — Publicitação da lista unitária de ordenação final — a lista unitá-
ria de ordenação final dos candidatos após homologação, será publicitada 
na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e público das 
instalações da ADSE e disponibilizada na respetiva página eletrónica.

31 — Composição do júri:
Presidente — Alexandra Sofia Nobre Moreira Bandeirinha.
Vogais efetivos:
1.ª Vogal — Sílvia Lacerda Melo Ferreira.
2.ª Vogal — Maria Fátima Pereira Domingos Afonso.

Vogais suplentes:
1.ª Vogal — Cândida Adelaide Marques Daniel.
2.ª Vogal — Maria Otília Ferreira Gomes Pinto.

A presidente é substituída nas suas faltas e impedimentos pela 1.ª vogal 
efetiva.

32 — Menção obrigatória a que se refere o Despacho Conjunto 
n.º 373/2000, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77, de 31 
de março — “Em cumprimento do disposto na alínea h) do artigo 9.º 
da Constituição da República Portuguesa, a Administração Pública, 
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”.

33 — Acesso à informação — As atas do júri, em que se encontram 
estabelecidos os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada 
um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e os siste-
mas de valoração final de cada método serão facultadas aos candidatos 
sempre que solicitadas.

34 — Publicitação do aviso de abertura do procedimento — O pre-
sente aviso será publicitado:

34.1 — Na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no primeiro 
dia útil seguinte à sua publicação no Diário da República;

34.2 — Na página eletrónica da ADSE (www.adse.pt), na área ins-
titucional, recrutamento de pessoal, a partir da data da publicação no 
Diário da República;

34.3 — Por extrato, no prazo máximo de três dias úteis contados 
da data da publicação no Diário da República, em jornal de expansão 
nacional.

35 — Em tudo não expressamente previsto no presente aviso, o con-
curso rege -se pelas disposições constantes da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho e 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.

25 de agosto de 2015. — O Diretor -Geral, Carlos José Liberato 
Baptista.
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Despacho n.º 9951/2015
O Decreto -Lei n.º 490/99, de 17 de novembro, possibilita, mediante 

a verificação de circunstâncias específicas, a condução de viaturas ofi-
ciais pelos trabalhadores dos serviços e organismos da Administração 
Pública, ainda que não integrados na carreira de assistente operacional 
com as funções de motorista.

A medida ali prevista permite, sobretudo, uma maior racionalização 
dos meios, que se traduz, consequentemente, numa redução dos encargos 
para o erário público.

Para a prossecução das atribuições da Direção -Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural (DGADR), os seus dirigentes e demais tra-
balhadores têm de efetuar frequentes deslocações em serviço externo. 
A DGADR é, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 32/2012, de 20 
de março, um serviço central da administração direta do Estado dotado 
de autonomia administrativa, cuja missão é contribuir para a execução 
das políticas nos domínios da regulação da atividade das explorações 
agrícolas, dos recursos genéticos agrícolas da qualificação dos agentes 
rurais e diversificação económica das zonas rurais, da gestão sustentá-


