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n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 2 do artigo 6.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, se aplica o método de selecção obrigatório prova de conhecimentos, previsto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 12-A/2008 e no artigo 6.º da Portaria
n.º 83-A/2009, e o método de selecção facultativo entrevista profissional de selecção, previsto na alínea a) do artigo 7.º da mesma Portaria.
A prova de conhecimentos visa avaliar os conhecimentos académicos e
ou profissionais e as competências técnicas dos candidatos necessários ao
exercício de determinada função. A prova de conhecimentos será escrita
e terá a duração de 90 minutos, incidindo sobre as seguintes matérias:

Contrato de Trabalho em Funções Públicas (Anexo I à Lei n.º 59/2008,
de 11 de Setembro).
23 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, “a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente 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”.
Legislação, bibliografia e documentação recomendadas para preparação da prova de conhecimentos:

a) Organização e funcionamento do Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações;
b) Organização e funcionamento do Gabinete de Planeamento Estratégico e Relações Internacionais do Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações;
c) Políticas sectoriais e orientações estratégicas relativas aos vários
modos de transporte;
d) Produção estatística nacional sobre as áreas tuteladas pelo Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações;
e) Infra-estruturas de transportes e cooperação transfronteiriça espanhola.

a) Decreto-Lei n.º 210/2006, de 27 de Outubro, que aprova a Lei
Orgânica do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações;
b) Decreto Regulamentar n.º 59/2007, de 27 de Abril, que aprova a Lei
Orgânica do Gabinete de Planeamento Estratégico e Relações Internacionais do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações;
c) Portaria n.º 63/2009, de 22 de Janeiro, que aprova a estrutura nuclear
do Gabinete de Planeamento Estratégico e Relações Internacionais do
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações;
d) Orientações estratégicas relativas aos vários modos de transportes
e Projecto de Plano Estratégico dos Transportes (PET), disponíveis em
www.moptc.gov.pt;
e) Documentação sobre estatísticas e indicadores disponível em www.
gperi.moptc.pt;
f) Documentação disponível sobre o Observatório Transfronteiriço
Espanha/Portugal disponível na página electrónica do GPERI.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, de forma objectiva
e sistemática, a experiência profissional e aspectos comportamentais
evidenciados durante a interacção estabelecida entre o entrevistador
e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de
comunicação e de relacionamento interpessoal, nos termos do artigo 13.º
da mesma Portaria.
19 — Sistema de classificação final: os métodos de selecção têm
ambos carácter eliminatório e são aplicados pela ordem enunciada.
A valoração final dos candidatos expressa-se numa escala de 0 a
20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de selecção, sendo excluídos
os candidatos que não comparecerem a qualquer um dos métodos ou
que obtenham uma classificação inferior a 9,5 valores, de acordo com
os n.os 1 e 13 do artigo 18.º da Portaria n.º 83-A/2009.
Na prova de conhecimentos é adoptada a escala de 0 a 20 valores,
considerando-se a valoração até às centésimas.
Na entrevista profissional de selecção são adoptados os níveis de
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente,
aos quais correspondem, respectivamente, as classificações de 20, 16,
12, 8 e 4 valores.
As ponderações a utilizar nos métodos de selecção adoptados e a
aplicar aos candidatos são as seguintes:
a) Prova de conhecimentos — 70 %;
b) Entrevista profissional de selecção — 30 %.
Os parâmetros de avaliação e respectiva ponderação de cada um
dos métodos de selecção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema
de valoração final dos métodos, são facultados aos candidatos sempre
que solicitados.
20 — Composição do júri:
Presidente do júri: Dr.ª Maria José Marques da Costa Rodrigues da
Silva — Chefe de Divisão de Estudos e Gestão da Informação
Vogais efectivos:
1.º Vogal: Dr.ª Maria João Lopes Silva — Técnica Superior;
2.º Vogal: Dr.ª Maria da Trindade Mateus Raposo — Técnica Superior.
Vogais suplentes:
1.º Vogal suplente: Dr.ª Maria José da Rocha Peixoto de Moura — Técnica Superior;
2.º Vogal suplente: Eng.ª Maria Cidália Melo de Carvalho — Técnica
Superior.
O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos,
pelo 1.º vogal efectivo.
21 — Lista unitária de ordenação final: a ordenação final dos candidatos é unitária, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 54.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.
A lista unitária de ordenação final, após homologação, é publicada
na 2.ª série do Diário da República, afixada em local visível e público
das instalações do GPERI e disponibilizada na sua página electrónica,
no endereço www.gperi.moptc.pt
22 — O contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado a celebrar na sequência do presente recrutamento está sujeito
a um período experimental com a duração de 240 dias, destinado a
comprovar se o trabalhador possui as competências exigidas pelo posto
de trabalho que vai ocupar, nos termos das disposições conjugadas do
n.º 1 do artigo 73.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º do Regime do

Lisboa, 5 de Abril de 2010. — O Director, José Carlos Queiroz Pinheiro Henriques.
203112379

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Inspecção-Geral
Despacho n.º 6406/2010
Por meu despacho de 5 de Abril de 2010:
Os Licenciados Abílio Álvaro Teixeira Vilaça, José Carlos Batista de
Figueiredo, Raquel Sabino dos Reis Poucochinho e Carla Marina Silva
Gomes Tafula Vicente, inspectores estagiários, foram nomeados definitivamente na categoria de inspector da carreira especial de inspecção da
Inspecção-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.
Lisboa, 5 de Abril de 2010 — A Inspectora-Geral, Alexandra Costa
Gomes
203113431

Instituto da Segurança Social, I. P.
Departamento de Recursos Humanos
Aviso n.º 7263/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Vila Real — Núcleo
Administrativo e Financeiro.
Referência DRH/AO/84/2009
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, do
procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho,
previsto e não ocupado, da carreira e categoria de assistente operacional,
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Vila Real, visando o exercício de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, no Núcleo Administrativo e Financeiro, em
conformidade com o Aviso n.º 17888/2009, de 13 de Outubro, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 198.
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Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final
Hélder Miguel Rodrigues Batista — 15,30
Luís Manuel Escalhão Calijão Fernandes do Vale — 13,20
A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, I. P., de 24 de Março de 2010.
29 de Março de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203114411
Aviso n.º 7264/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 1
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Aveiro — Instituto da
Segurança Social, I. P.
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, do
procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho,
previsto e não ocupado, da carreira e categoria de assistente operacional,
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Aveiro, visando o exercício
de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, no Núcleo Administrativo e Financeiro, conforme
Aviso n.º 15000/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 164, de 25 de Agosto de 2009 — DRH/AO/30/2009.
Candidatos aprovados:
1.º Maria das Dores Santos Silva Teixeira — 12,60 valores
A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, IP, de 24 de Março de 2010, tendo
sido afixada no edifício do Centro Distrital de Aveiro, sito na Rua Dr.
Alberto Soares Machado, Aveiro, e publicitada na página electrónica
do Instituto.
30 de Março de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203113756
Aviso n.º 7265/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Aveiro — Instituto da
Segurança Social, I. P.
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final, do
procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho,
previsto e não ocupado, da carreira e categoria de assistente técnico,
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Aveiro, visando o exercício
de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, no Núcleo Administrativo e Financeiro, conforme
Aviso n.º 14996/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 164, de 25 de Agosto de 2009 — DRH/AT/26/2009.
Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final
1.º Isalina Paula Vieira Ferreira — 13,30
2.º Daniel Vida Graça — 12,95

Aviso n.º 7266/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de
4 postos de trabalho na carreira e categoria de técnico superior
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Santarém — Instituto
da Segurança Social, I. P. — Lista unitária de ordenação final.
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final,
do procedimento concursal comum para ocupação de quatro postos de
trabalho, previstos e não ocupados, da carreira e categoria de técnico
superior, do mapa de pessoal do Centro Distrital de Santarém, visando
o exercício de funções em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, conforme Aviso n.º 15997/2009,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 178, de 14 de Setembro
de 2009 — DRH/TS/53/2009.
Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final

Ordenação

Nome

Valor

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º
6.º
7.º

Isabel Maria Correia Duarte Pereira . . . . . . . . .
Sandra Maria Correia Marques Pedrosa . . . . . .
Mafalda Cristina Januário Vieira . . . . . . . . . . . .
Pedro Maria Nogueira Carvalho . . . . . . . . . . . .
Alcino Póvoas Cunha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helena Maria Rosário Silva . . . . . . . . . . . . . . . .
Patrícia Elisabete Correia Cruz . . . . . . . . . . . . .

19,30 a)
17,27 b)
16,70 a)
16,20 a)
16,20 a)
14,60 b)
13,40 b)

a) Licenciatura em Direito
b) Licenciatura em Serviço Social

A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, I. P., de 03 de Março de 2010, tendo
sido afixada no edifício do Centro Distrital de Santarém, sito no Largo
do Milagre, Santarém, e publicitada na página electrónica do Instituto.
30 de Março de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203113959

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria-Geral
Declaração de rectificação n.º 708/2010
Mediante declaração da entidade emitente e em virtude de ter sido
publicado com inexactidão o despacho n.º 4606/2010 no Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 16 de Março de 2010, a seguir se rectifica:
Não tendo sido incluído no citado despacho o n.º 3, o mesmo deverá
ser acrescentado como segue:
«3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 19 de Janeiro
de 2010».
5 de Abril de 2010. — O Secretário-Geral, João Nabais.

203115376

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Aviso n.º 7267/2010

A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, IP, de 24 de Março de 2010, tendo
sido afixada no edifício do Centro Distrital de Aveiro, sito na Rua Dr.
Alberto Soares Machado, Aveiro, e publicitada na página electrónica
do Instituto.

Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto
de trabalho do mapa de pessoal da ACSS, I. P., de técnico superior na modalidade de contrato trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado ficando integrado na Unidade Operacional de Estudos e Planeamento, publicitado através do aviso
n.º 11 966/2009, no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 7 de
Julho de 2009 (referência D1).

30 de Março de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203113829

Por despacho de 17 de Agosto de 2009 do presidente do conselho
directivo da Administração Central de Saúde, I. P. (ACSS, I. P.), e
em cumprimento do estabelecido no n.º 4 do artigo 36.º da Portaria

