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artigo 45.° e artico 46.° da LTFP. (orna -se público que por despacho do
Comodoro Diretor de Pessoal de 6 de outubro de 2017. foi homologada
após conclusão com sucesso, a avaliação Final do período experimental.
na carreira e categoria de técnico superior, na sequência de celebração
de contraio de trabalho em f nções públicas por tempo indeterminado
com a Marinha Portuguesa, para ocupação de um posto de trabalho no
respetivo mapa dc pessoal. com a remuneração estipolada na 2. posição
remuncraliiria da tabela rcmuneratória única a seguinie trabalhadora
Ana Maria Gonçalves da Silva

—

Aprovada.

lo de outubro de 2017
O Chefe da Repartição de Militarizados
E’ vis Jooo Paulo PL’mI Roilngoes Ralo.
310839237
—

-

Aviso n.° 1253812017

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n ° 1 e no n ‘2 do
aflige 3° da Lei n 03512013. de 20 de junho. que apresa a Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas (LWP). conjugado com o n’ 1 do
artigo 45.° e artigo 460 da LTFP. toma-se público que por despacho do
Comodoro Diretor dc Pessoal de 6 de outubro de 2017, lei homologada
após conclusão com sucesso, a avaliação (mal do pcriodo experimental.
na carreira e categoria de técnico superior, na sequência de celebração
dc contraio de trabalho em unções públicas por icmpo indeterminado
com a Marinha Portuguesa, para ocupação de um posio de trabalho no
respetiso mapa de pessoal. com a remuneração estipulada na 2° posiçãtt
remuneratúriu da tabela remuneratúria única o seguinte trabalhador
—

ctirsais no âmbito da carreira de técnico de informática regem-se pelas
disposições normativas qtie lhe eram aplicáveis em 31 de dezembro
de 211(18
2
Nos termos do disposto nos n,°° 1 e) do artigo 30 e no artigo 33.°
da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas iLTFP). aprovada em
anexo à Lei n°35/2014. de 20 dejunho, conjugados com o artigo 27°
do Decreto-Lei n.° 204/98, de II de julho, por força da aplteação da
subalínea é) daalinea h)don.° Ido artigoll °daLetn° 35/2014, de2O
dejunho, toma-se público que pordespacho dc 27 de março de 2017. de
5. Ex o General Chefe do Estado-Maior do Fxéreiio, se encontra aberto
concurso interno de acesso geral. pelo prazo de IS (quinze) dias úteis.
para o precnchimento deI (quatro) postos dc trabalho na carreira não
rcvistadeTécnico dc informática, na categoria de técnico de inl’ormatica
adjunto. do Mapa dc Pessoal Civil do Exército, na modalidade dc contrato
dc trabalho em funções pública por tempo indeterminado.
3
Número de postos de trabalho a ocupar 04 (quatro)
4—Locais de Trabalho
—.

—

(tom ologaç-ão apús conclusão com sucesso, da avaliação final di.
período npcrimental para contrato de trabalho em funções pú
blicas por tempo indeterminado, no Mapa de Pessoal Civit da
Marinha, na carreira e categoria de Técnico Superior tia área de
Engenharia Eletrotécnica.

Rodol 1h Nogueira Dinis de Matos Neto
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Aprosado.

lo de outubro de 2t) 17. —O Chefe da Repartição de Militarizados e
Civis. João Paulo Pena Rodrigues Roto.
310839189
Aviso nY 1253912017
E lom ologação a pôs conclusão com sucesso, da avaliação Final dii
período experimco tal para contrato de trabalho em funções pú—
blicits por tempo iitdeterntinado. no Map;t dc Pessoal Civil da
Marinha, na carreira e categoria de Técnico Superior na área de
Gestão de Rectirsos II umanos.
Em cumprimento do disposto na alinea h) do n.° 1 e no n.° 2 do ar
tigo 4.° da Lei n°35/2014, de 20 de junho. que aprova a Lei Geral
do Trabalho cm Funções Públicas (LTFP). conjugado com o no 1 do
artigo 35°c artigo 31)0 da LTFP, torna-se público que por despacho do
Comodoro Diretor de Pessoal de 06 de (1 utubro de 2()17. Ri i honsol ogada
após conclusão com sucesso, a avaliação final do período experimental.
na carreira e categoria dc técnico superior, na sequência de celebração
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetenninado
com a Marinha Portuguesa, para ocupação de dois postos de trabalho no
respetivo mapa de pessoal. coni a remuneração csopulada na 2. posição
wmuneratória da tabela remuneratúna única os seguintes traballtadores
Edgar Filipe da SiNa Simões
Aprosado
Aprovado
Rui Manuel Femandes Rodrigues
—

—

a) Direção dc Administração dc Recursos 1 umano Porto)
postos de trabalho.
1 (tini) posto dc trabalho.
b) Escola das Annas (Maíni)
e) Centro de Psicologia Aplicada do IExcrcoc, tl.ishoa(
posto dc trabalho
5

—

—

Exército

Aviso (extrato) n.° 12540/2017

6—Prazo de validade O presente concurso teni o prazo de validade
dc um ano, nos termos do artigo lO O do Decreto-Lei n “ 21)4/98.
7—Posicionamento remuneratório. Sem prejuizo do disposto no
n 03 do artigo 42.° da Lei n.° %2-B/20l4, dc 31 dc dezembro (Lei do
orçamento de Estadopara2ül5). aplicadopor força do n.” 1 do afligi) 19.’
da 1_ei n°42/21)16, de 2% de dezembro (I..ci do Orçaittento do Estado
para 2017). o posicionamento de referência é o nível 1 da categoria de
técnico de informática-adjunto, após a concltisão do regime de estágio
previsto no artigo 10° do Decreto-Lei n.’ 97/2001. de 26 de niarço.
8
Requisitos de admissão ao procedimento coocursal
8 1
Os requisitos gerais necessários para o excrcicio dc l’unções
públicas são os preistcs no artigo 17.’ da L.ei Geral do Trabalho em
Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n°35/2014. de
20 de junho:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela
Consiituição. lei especial ou convenção internacional.
6) Ter 18 anos de idade completos,
e) ‘kr cumprido os deveres militares ou de ser’ iço cívico, quando
obrigatorio.
cl) Não estar inibido do exercido de funções públicas ou interdito
para o exercicio das funções a que se candidata.
e Possuir robustez tisica e perfil psíquico indispcnsas eis ao cxereicio
dc (‘unções.
,i) ‘ler cumprido as leis da sacinação ohrigattirma
—

—

8 2
O recrutamento é circunscrito a trabalhadores com vinculo de
emprego público previamente constituido. na modalidade dc contrato de
trabalho em l’unções públicas por tempo indeterminado, de acordo com o
n ‘3 do artigo 30.° da LTFR e a cidadãos abrangidos pelo artigo 30 ° do
Regime de Incentivos constante do Decreto-Lei n ° 320-A!200t). de IS
de dezembro. alterado e republicado pelo Decreto-Lei n 320-A/2007.
de 27 de setembro
8.3
Não podem ser admitidos candidatos que. cumulatixamente.
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da calegoria e. não
se encontrando em mobilidade, ocupem postos dc trabalho prc’ istos no
mapa de pessoal do Exército. idénticos aos postos dc trabalho para cuja
ocupação se publicita o procedimento
9
Nis cl habilitacional 12 ‘ ano de escolaridade e formação com
plementar especifica em informática
lO
Formalização das candidaturas
Nos termos do artigo 30° do Decreto-Lei n°21)4/98. de II
lO 1
de julho. as candidaturas deserão ser formalizadas. cm suporte papel.
mediante requerimento dirigido ao presidente do júri e acornpanhado
dos documentos intra mencionadas cm O 4 podendo ser entregues
pessoalmcntc, durante o horário normal de expediente, ou remetidas
por correio registado com aviso de receção. até ao termo do prazo para
—

(‘onctirso interno de ingresso para admissão a estágio de 04 (qua
trai) estagiários para o preenchimento de 04 (quatro) postos de
trabalho ei.rrcspundcittcs à categoria e carreira dc Técnico de
Informática
Adjunto. nivel 1. previstos no mapa de pessoal
civil do Esérciti,.
—

—

—

-

Por torça do disposto na subalínca /) da alínea /i) do n’ 1 do
artigo 41°. da Lei n.’ 35/2014. de 2t) de junho. os procedimetitos con
—

1 (tios)

Caracterização dos postos de trabalho

—

Comando do Pessoal

2 (dois)

a) Registo e desenvolvimento de heIpk.vk.
h) Instalação e manutenção de componentes dc hordu-ore.
e) Instalação. configuração e gestão de sofri are.
ci) Manutenção prevcntisa e eoneti’.a de equipamentos informáticos.
e) Instalação e manutenção de pontos e equipamentos dc rede de
inipressão.
f) Comprimento das normas de segurança tisica e lógica e controlo
de proccdintentos regulares dc salvaguarda de informação, proteção da
integridade e recuperação de informação.
g) Gestão de base de dados, consulta e extração dc dados ent lin
guagem .SQL

—

Ode outubro de 21)17
O Chefe da Repartição de Militarizados e
Ci vis. João Pcn,Iri Penca Rodrigues Rato
31083911)7

—
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a Direção de Administração de Recursos 1 lumanos, sita na Praça da
Repühliea. 4099-037, Porto
102— No requerimenlo de candidatura deverão Constar os seguintes
elementos
a) Identificação do procedimento a que se candidata (o0 do Aviso
ou da Oferta da BLP),
b) Identificação do candidato. atra’ és da tndicação do nome completo,
nacionalidade, data de nascimento, número e data de emissão do BIiCC.
morada, telefone e indicação dc endereço eletrônico para comunicações
e notificações.
e) Habilitações litcrãrtas,
,/i Situação profissional atual. com menção do incttlo de emprego
público deque é titular
Não scrãi, aceites candidaturas enviadas porconcio eletrônico
10.5
11)1
O requerimento dc candidatura deverá ser acompanhado dos
seguintes docuntentos

—

N. 0202

—

19 de ouluh,v de 2017

relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionansento
interpcssoal.
11.3 2
A entrevista profissional de seleção é avaliada segundo os
niveis classificativos de E/unido. Bom, Su/k’iente. Reduzido e his,,fi—
ciente, aos quais correspondem. respcttvatnente. as classificações de
2(), 16. 12.8 e 4 valores
12— Cada um dos métodos dc seleção é eliminatório, considerando-se excluido o candidato que não compareça á realização de um método
de seleção ou que obtenha unta aloração inferior a 9.5 ‘alores num dos
métodos de seleção, não lhe sendo aplicado o método seguinte
3
Classificação final A classificação final será obtida numa es
cala dc ti a 2(1 ualores, considerando-se a valoração até ás centésimas.
mediante a aplicação da seguinte Urnaula
—

—

L’F

=

(PC x 40 o)

+

fAC

30

°.ó)

‘‘([P5

20

b)

—

—

o) Curncidum i’itw detal li ado e atualizado.
h) Fotocópia legísel do ccntficado de habilitações literairias,
e) Fotocópia legivel dos certificados das ações de formação profis
sion ai.
cO Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem, com data
posterior á do presente aviso, que comprove a categoria que detém, a car
reira em que se encontra iniegrado, a natureza da relaçãojurídica dc em
prego púhltco dc que titular, a respetiva antiguidade, respetiva posição
e nivel remuneratórios bens como as menções qualitativas e quantitativas
obtidas nas avaliações de desempenho relativas aos úliimos trés anos.
Métodos dc seleção No prese me recrutantenlo. e considerando
II
que o procedimento se destina ao recrutamento para ingresso na carreira
de técnico dc infhm,ática. por aplicação do disposto no Dcereto-Let
n.°97;200l. de 26 de marçoedo Decreto-Lei n° 2{M 98, de II dejulho.
aplteado por frça da aplicação da suhalioea fl da ahnea h) do n 1 do
artigo 4V’ da Lei n “3512011. de 20 dc junho. serão aplicados, como
metodos dc seleção obrigatórios e eltminatórtos. e por esta ordem, a
prova de conhecimentos (PC) e a asaliação cunicular IAC) e com caráter
complementar a entrevista profissional de seleção ([P5)
Prova de conitecimentos (PC)
II. 1
II. 1. 1
A Prova de Conltecimcntos será de natureza teórica, reves
tira a l’omia escrita, sendo consposta por uns grupo dc escolha múltipla.
incidindo sobre eonteudos de natureza genérica e especifica diretamente
relacionados com aexii&ncia da fUnção. Seráet’ctuadacm soporte papel.
de realização tndividual, não sendo permitida a consulta da legislação.
nem autorizada a utilização de telemóveis, computadores portátets ou
qualquer outro aparelho elctrónico ou computorizado durante a realização
da prova e terá a duração máxima de 60 nunutos
A Prova dc Conhecimentos incidirá sobre as seguintes
11.1.2
temáticas
—

—

—

—

o) Lei Geral do ‘l’rahall,o em Funções Púhltcas,
b) Estatuto das carreiras. caicgorias e funções do pessoal de Informá
tica. e rcspettvas áreas e conteúdos funcionais,
e) Planeamento, montagem e manutenção de redes e equipamentos
iii forusaticos,

c instalação e manutenção de componentes de soíhi-are.
e) Gestão, manutenção e exploração de bise dc dados.
li Segurança informática
Na prova dc conhectinentos é adotada a escala dc O a 20 va
II. 1.3
lores. considerando-se a xali,raçào até às centésimas
11.2 —Axaliação Cunicular (.-\C;
A a aliação curncular visa avaliar as aptidões profissionais
II 2.1
dos candidatos na área do posto de trabalho a ocupar, sendo considerados
e ponderados os elementos de maior relevãncia para o posto de trabalho
a ocupar. designadamcntc

13
Jtiri di, concurso
Presidente ‘Fetienfe-Coroncl de Transmissões. l’aulo Jorge Leal Pinto.
1.” Vogal efetivo Aspirante a Oficial RC. licenciado em Tecnologias
de litflrnuação, Luis Filipe Pires de Matos, que sohstittn o presidente
nas suas Faltas e ausências
2.” Vogal efetivo Técnico de inlómiãticado grau 1. nivel 1. [letirique
Miguel dos Santos Brado,
Vogais suplentes. Aspirante a oficial RC. licenciado em informática,
redes e n,ultimédia, Fáhio Miguel Azevcdo Pereira e Técnico Superior.
Jorge M tnuel da Silva ‘lanoso Somes
—

IS
Os crttérios de apreciação e de ponderação da PC, da AC’ e da
[P5, bem como o sistema de classificação final, incluindo a grelha classi
ficativa, o sistema de vaI oraçài, final do método e respetiva lónnula elas
siticatixas constam da ata de reunião duijúri do procedimentci concursal,
sendo a niesma facultada aos candidatos sempre que solicitada por escrito
16—A lista unitária de ordenação final homologada será afixada à
entrada da Porta dc Armas do Quartel de Santo Ovidio, sito na Praça
da República. 4099-037. Porto e disponibilizada na página eletrônica
do Exército em https //wwss exercito pFptrecnitamcntolpossoal—eis il,
sendo ainda publicado um Aviso na 2. série do Diário da República
com informação da sua publicação
17— Bibliografia especifica para a realização da prova de conhe
cimentos
Lei n ‘35/2014. de 20 dejunho e anexos (Lei Geral do ‘l’rahaf lio ciii
Funções Públicas).
Decreto-Lei n,” 97/2001, de 26 de março.
Portaria o.’ 358/2002, de 3 de abril.
Stallings, W (2000) Data and C’omputer Communications (6.”) Lon
don Prentice-l lall,
Monteiro, E Boavida. F. (2000) Engenharia de Redes tnfbmsátiea,
Lisboa l’CA
Feliz Gt’useia(2014), Fundamentos de Bases de Dados, Lisboa ‘(‘A.
Luis Damas (2005). SQL Struclured Qucry L.aoguage, Lisboa FCA.
Mamcde, [1(2006), Segurança Informática nas Organizações. Lisboa
—

P Marques dc Sá (2(1114), Fundametitos de Programação usando
C. FCA.
9 dc outubro de 2017.
O Chefe da Repartição, ,iÍwiiwl da Cru:
Pereira Lopes. Cor mE
31(1838492
—

—

—

a) Habilitação académica,
6) l”ormação pro fssional relacionada diretamente com as exigéncias
e as competências necessárias ao exercicio da função.
cl Experiência profissional. com incidência sobre a execução dc
aos idades inerentes aos postos de trabalho cm causa e o grau dc com
plexidade das mesmas.
cO A avaliação de desempenho relativa ao último pcriodo cm número
não superior a 3 anos. cm qtie o candidato cumpriu ou cxccuti,u atribui
ção. cuimpetência ou atis idade tdénticas ás do posto dc trabalho a ocupar

ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria-Geral
Aviso n.° 1254112017
Em cumprimento do disposto na alínea h) do n.’ 1 do artigo 1 “ da
Lei n,° 35/2014. de 20 de unho, toma-se público que a trabalhadora
que a seguir se indica concluiu com sucesso o periodo experinsental da
canciraleategoria de técnico superior, na sequéncia da celebração do
contrato de irahalho em ‘unções publicas por tempo indeterminado para
ocupação deposto de trabalho do mapa de pessoal desta Secretaria-Geral,
na arca de competências da Divisão de Documentação e Arquivo, tendo
obtido a seguinte avaliação
5am,

11.2 2— Esie ntétodo será salorado numa escala de O a 20 valores.
considerando-se a saloração até ás centésimas
Entrevista Pruilissional de Seleção ([P5)
11.3
Visa avaliar. dc fõnna ohjctis a e sistemática, a experiência
11.3 1
profissional e aspotos ci’mpi’rtamentais evidenciados durante a interação
estabelecida entre o entre’ istador e o entrevistado, nomeadamente os
—

Maria João Abreu Cruz da Silva Rodrigucs

vain,n

17.40

—

II de outubro de 2017.—O Secretário-Geral. Carlos Palma
31084(1419

