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PARTE A

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas

Alvará (extrato) n.º 16/2018
Por Alvará de 10 de junho de 2018

Ordem do Infante D. Henrique

Grande-Oficial
David Cicilline
David Valadão

Comendador

David Simas

Ordem do Mérito

Comendador

Mel Ramos
Frederick Quentin Watt

6 de julho de 2018. — O Secretário-Geral das Ordens, Arnaldo Pe-
reira Coutinho.

311517799 

PARTE B

 PROVEDORIA DE JUSTIÇA

Despacho n.º 7455/2018
O Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Con-

selho, de 27 de abril de 2016, que veio estabelecer um novo regime 
em matéria de proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, e é 
aplicável desde o passado dia 25 de maio, obriga à designação de um 
encarregado da proteção de dados sempre que o tratamento de dados 
seja efetuado por um organismo público.

Nestes termos e perante o previsto no n.º 6 do artigo 37.º e do n.º 6 do 
artigo 38.º do Regulamento citado, designo o Assessor do Provedor de 
Justiça, licenciado Mário João Redondo Serra Pereira, como encarregado 
da proteção de dados da Provedoria de Justiça.

O presente despacho substitui o meu Despacho Interno n.º 11/2018, 
e produz efeitos à data da sua assinatura.

Publique -se.
Divulgue -se internamente.
16 de julho de 2018. — A Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral.

311520073 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Secretaria-Geral

Aviso n.º 10690/2018

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um 
posto de trabalho da carreira de técnico superior do mapa 
de pessoal da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho 
de Ministros.
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de ju-

nho, conjugada com a 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, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis 
contado a partir da data de publicação do presente aviso, procedimento 
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 
um (1) posto de trabalho da carreira técnica superior — área financei-
ra — previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Secretaria -Geral 
da Presidência do Conselho de Ministros (SGPCM), a afetar à Direção 
de Serviços Financeiros e Contabilidade (DSFC).

2 — Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 34.º da Lei 
n.º 25/2017, de 30 de maio, e do artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, de 

26 de fevereiro, procedeu -se à realização do procedimento prévio, tendo 
sido emitida pela Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 
Funções Públicas (INA), enquanto entidade gestora da valorização pro-
fissional, a declaração prevista no n.º 1 do artigo 7.º da referida portaria, 
referindo a inexistência de trabalhadores em situação de valorização 
profissional com o perfil pretendido.

3 — Não foi efetuada consulta prévia à Entidade Centralizada para a 
Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC) nos termos do n.º 1 
do artigo 4.º e artigo 54.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na 
redação atual, uma vez que, não tendo ainda sido publicitado qualquer 
procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento, e 
até à sua publicitação, fica temporariamente dispensada a obrigatoriedade 
da referida consulta.

4 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da 
República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.

5 — O presente concurso visa o recrutamento por contrato de tra-
balho por tempo indeterminado para o exercício de funções públicas, 
para preenchimento de um posto de trabalho de técnico superior na 
área financeira.
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6 — Caracterização do posto de trabalho:
Ao posto de trabalho a preencher correspondem as seguintes fun-

ções:
a) Assegurar o desenvolvimento das atividades de planeamento e de 

gestão orçamental e de gestão da receita;
b) Assegurar a preparação de orçamentos e acompanhamento da 

respetiva execução;
c) Elaborar relatórios de gestão;
d) Assegurar a análise e elaboração de propostas de alterações or-

çamentais;
e) Colaborar na atualização de indicadores de gestão;
f) Contabilizar as despesas e receitas na ótica da contabilidade patri-

monial e orçamental.

7 — Remuneração: A determinação do posicionamento remunerató-
rio é efetuada com os limites e condicionalismos impostos pelo n.º 1 
do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, em vigor por 
força da aplicação do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 114/2017, de 27 de 
dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2018, pelo que se 
encontra vedada qualquer valorização remuneratória, salvo se o trabalha-
dor estiver integrado em carreira diferente daquela para a qual é aberto 
o presente procedimento concursal e auferir remuneração base inferior 
à 2.ª posição remuneratória da carreira e categoria de técnico superior, 
nível 15 da tabela remuneratória única (1.201,48€).

8 — Local de trabalho — Secretaria -Geral da Presidência do Conselho 
de Ministros sita na Rua Professor Gomes Teixeira, n.º 2 1399-022 em 
Lisboa.

9 — Requisitos de admissão:
9.1 — Para além dos requisitos necessários à constituição da relação 

jurídica de emprego público constantes no artigo 17.º da LTFP, os candi-
datos devem ser detentores de uma relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado previamente estabelecida na modalidade de 
contrato ou encontrar -se na situação de valorização.

9.2 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em situação de valorização, ocupem postos de trabalho 
no mapa de pessoal da SGPCM idênticos ao posto de trabalho para cuja 
ocupação se publica o procedimento.

9.3 — Nível habilitacional e área de formação: os candidatos devem 
ser possuidores do grau académico de licenciatura a que corresponde o 
grau de complexidade funcional 3 nos termos do previsto no artigo 86.º 
da LTFP.

10 — São valorizados os seguintes requisitos:
a) Conhecimentos e experiência na área de gestão orçamental e fi-

nanceira do Estado, incluindo de POCP e GeRFiP;
b) Conhecimentos da legislação aplicável às matérias relacionadas 

com a gestão de recursos financeiros e patrimoniais;
c) Ter experiência, preferencialmente, no exercício efetivo de funções 

na área da gestão de recursos financeiros, orçamentais e patrimoniais;
d) Conhecimentos e experiência de informática na ótica do utilizador;
e) Capacidade de análise, de planeamento e de organização no tra-

balho;
f) Aptidão para trabalhar em equipa, bom relacionamento interpessoal 

e capacidade de comunicação verbal e escrita;
g) Responsabilidade e compromisso para com o serviço;
h) Conhecimentos comprovados em Gerfip -Gestão de Recursos Fi-

nanceiros Partilhados.

11 — Formalização das candidaturas: A candidatura pode ser en-
tregue presencialmente nas instalações da SGPCM ou remetida pelo 
correio, com aviso de receção, à Secretaria -Geral da Presidência do 
Conselho de Ministros, ou enviada com recibo de entrega e leitura para 
o seguinte endereço de correio eletrónico: recursos.humanos@sg.pcm.
gov.pt, dentro do prazo fixado.

12 — Documentos a juntar ao formulário de candidatura:
a) Curriculum vitae detalhado, datado, assinado e atualizado, do qual 

devem constar, designadamente, as habilitações literárias e as funções 
que exerce, bem como as que exerceu, com a indicação dos respetivos 
períodos de permanência, as atividades relevantes e a participação em 
grupos de trabalho, assim como a formação profissional detida (cursos, 
estágios, especializações e seminários, indicando a respetiva duração, 
as datas de realização e as entidades promotoras);

b) Fotocópia do certificado das habilitações literárias;
c) Fotocópias dos certificados das ações de formação profissional 

(últimos 3 anos);
d) Declaração, devidamente autenticada e atualizada (data reportada 

ao prazo estabelecido para a apresentação das candidaturas), emitida 
pelo serviço de origem a que pertence, que comprove, de maneira ine-
quívoca, a natureza da relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado de que o candidato é titular, e a carreira em que se encontra 
integrado, bem como as três últimas avaliações de desempenho que ob-
teve, conforme alínea e) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria n.º 83 -A/2009 
de 22 de janeiro na sua redação atual;

f) Declaração passada e autenticada pelo serviço de origem da qual 
conste a caracterização do posto de trabalho que ocupa, ou ocupou por 
último no caso dos trabalhadores em situação de valorização, em con-
formidade com o estabelecido no mapa de pessoal aprovado.

13 — Declaração assinada pelo candidato onde consinta expressamente 
o tratamento dos seus dados pessoais contidos no curriculum vitae, nos 
seguintes termos: “Eu, (nome completo), declaro para os efeitos previstos 
no artigo 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 
do P.E. e do Conselho de 27 de abril (RGPD) prestar por este meio, o meu 
consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais contidos no 
curriculum vitae, entregues com a candidatura ao procedimento concursal, 
para ocupação de posto de trabalho na Secretaria -Geral da Presidência do 
Conselho de Ministros (SGPCM), sita na Rua Professor Gomes Teixeira, 
n.º 2, Lisboa, com a estrita finalidade de recolha e integração na base de 
dados do procedimento concursal aberto através do Aviso n.º (escrever 
o número do Aviso) e durante o período de tempo em que durar o pro-
cedimento concursal mencionado, designadamente até publicação, no 
Diário da República, da lista de ordenação final.”

14 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos de admissão determina a exclusão do concurso, nos termos 
da alínea a) do n.º 9 do artigo 28.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, na sua redação atual.

15 — Métodos de seleção:
15.1 — Nos termos do artigo 36.º da LTFP e artigo 6.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, são aplicados os métodos de seleção obri-
gatórios: Prova de Conhecimentos (PC) ou Avaliação Curricular (AC).

15.2 — De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 36.º da LTFP 
e do artigo 7.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, para além dos 
métodos de seleção obrigatórios, será ainda aplicado como método de 
seleção facultativo, a Entrevista Profissional de Seleção (EPS).

15.3 — Os candidatos colocados em situação de valorização que 
exerceram, por último, atividades idênticas às publicitadas e os can-
didatos com relação jurídica por tempo indeterminado a exercerem 
atividades idênticas às publicitadas, exceto se esse método for afastado 
por escrito, pelo candidato, realizarão os seguintes métodos de seleção 
eliminatórios de per si:

a) Avaliação Curricular; e
b) Entrevista Profissional de Seleção.
15.4 — Os candidatos colocados em situação de valorização que 

exerceram, por último, atividades diferentes das publicitadas, bem como 
os candidatos com relação jurídica de emprego público por tempo inde-
terminado a executarem atividades diferentes das publicitadas realizam 
os seguintes métodos de seleção eliminatórios de per si:

a) Prova de Conhecimentos; e
b) Entrevista Profissional de Seleção.

16 — A prova de conhecimentos será escrita, revestindo natureza 
teórica, a realizar com consulta, incidindo sobre conteúdos de natureza 
genérica e específica diretamente relacionados com as exigências da 
função. É de realização individual e efetuada em suporte de papel. É 
constituída apenas por uma fase tendo a duração máxima de 90 (noventa) 
minutos e incidindo sobre as seguintes temáticas:

Código do Procedimento Administrativo; Lei Orgânica do Governo, 
Lei Orgânica da Presidência do Conselho de Ministros, Lei Orgânica da 
Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros; Lei dos Com-
promissos e dos Pagamentos em Atraso; Lei de Organização e Processo no 
Tribunal de Contas; Lei do Orçamento do Estado para 2018; decreto -lei 
de Execução Orçamental; Regime jurídico dos Códigos de Classificação 
Económica das Receitas e da Despesas; Lei de Enquadramento Orça-
mental; Lei de Bases da Contabilidade Pública; Sistema de Normalização 
Contabilística para as Administrações Públicas; Regras gerais a que devem 
obedecer as alterações orçamentais da competência do Governo.

16.1 — A legislação necessária à realização da prova de conhecimen-
tos consta do Anexo ao presente Aviso.

16.2 — Avaliação Curricular (AC) — aplicável aos candidatos que, 
cumulativamente, sejam titulares da carreira/categoria de técnico superior 
e se encontrem a exercer funções na área a que se refere o presente Aviso 
ou, tratando -se de candidatos colocados em valorização, se tenham por 
último encontrado a cumprir ou a executar atribuição, competência ou 
atividade caracterizadora do posto de trabalho para cuja ocupação o 
procedimento foi publicitado.
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16.3 — A avaliação curricular destina -se a analisar a qualificação dos 
candidatos, sendo para o efeito considerados os seguintes elementos:

a) Habilitação Académica;
b) Formação Profissional — serão consideradas as ações de formação 

frequentadas nos últimos 3 (três) anos, relacionadas com as exigências 
e as competências necessárias ao exercício das funções associadas ao 
posto de trabalho a ocupar;

c) Experiência Profissional — será tido em conta o tempo de serviço 
efetivo no desenvolvimento de funções na área da atividade concursada, 
bem como o respetivo grau de complexidade;

d) Avaliação de Desempenho — será tida em conta a última avaliação 
de desempenho, desde que não anterior aos últimos 3 (três) ciclos avalia-
tivos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência 
ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar.

16.4 — A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) visa avaliar, 
de forma objetiva e sistemática, nos termos do artigo 13.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, e respetiva alteração, a experiência 
profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação 
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento 
interpessoal.

17 — A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valores 
e expressa até às centésimas, de acordo com a especificidade de cada 
método, através da aplicação da seguinte fórmula de valoração final:

CF = 70 % (PC/AC) + 30 % (EPS)

em que:
CF = Classificação Final;
PC = Prova de conhecimentos;
AC = Avaliação Curricular;
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

Das classificações obtidas nos dois métodos de seleção referidos, 
consideram -se não aprovados os candidatos que obtenham classificação 
inferior a 9,5 valores.

18 — Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada 
um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha classificativa e o sistema 
de valoração final constam da ata da primeira reunião do júri do pro-
cedimento concursal, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre 
que solicitada.

19 — Os candidatos excluídos serão notificados conforme previsto 
no artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro na sua redação 
atual, para a realização da audiência dos interessados nos termos do 
Código de Procedimento Administrativo.

20 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será pu-
blicitada pelos seguintes meios: publicação na 2.ª série do Diário da 
República, afixação na Direção de Serviços de Recursos Humanos da 
Secretaria -Geral da PCM e na página eletrónica da SGPCM.

21 — O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público 
(BEP), na página eletrónica da SGPCM, em jornal de expansão nacional, 
por extrato, nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 
de 22 de janeiro, na sua redação atual.

22 — Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente 
aviso, aplicam -se as regras constantes na LTFP e na portaria 83 -A/2009 
de 22 de janeiro na sua redação atual.

23 — Composição do júri:
Presidente: Miguel Martins Agrochão, Diretor da Direção de Serviços 

Financeiros e Contabilidade
Vogais efetivos:
1.º Vogal: Paula Cristina de Jesus Alves Justo, Técnica Superior da 

Direção de Serviços Financeiros e Contabilidade (DSFC), que substituirá 
o presidente nas suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal: Liliana Sofia Fernandes Pereira, Técnica Superior da Di-
reção de Serviços dos Recursos Humanos (DSRH).

Vogais suplentes:
1.º Vogal: Filipa Camacho Barroso Elias, Técnica Superior da DSFC.
2.º Vogal: Teresa de Jesus Bonaparte Inglês Moreira Correia, Técnica 

Superior da DSRH.
31 de julho de 2018. — O Secretário -Geral da Presidência do Con-

selho de Ministros, David Xavier.

ANEXO
A Legislação a utilizar é a seguinte:
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro; Decreto -Lei n.º 251 -A/2015, 

de 17 de dezembro e respetivas alterações; Decreto -Lei n.º 126 -A/2011, 

de 29 de dezembro e respetivas alterações; Decreto -Lei n.º 4/2012, 
de 16 de janeiro e respetivas alterações; Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro; Decreto -Lei n.º 33/2018, de 15 de maio com a retificação 
n.º 22/2018, de 10 de julho; Decreto -Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro 
e respetivas alterações; Lei n.º 98/97, de 26 de agosto e respetivas al-
terações; Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e respetivas alterações, Lei 
n.º 91/2001, de 20 de agosto (vigência condicionada nos termos do n.º 2 
do artigo 7.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro); Lei n.º 151/2015, 
de 11 de setembro e respetivas alterações; Decreto -Lei n.º 71/95, de 
15 de abril e respetivas alterações; Lei n.º 8/90, de 20 de fevereiro e 
respetivas alterações; Decreto -Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro e 
respetivas alterações.

311551283 

 Despacho n.º 7456/2018
Tendo cessado funções na Secretaria -Geral da Presidência do Conse-

lho de Ministros, na sequência da efetivação do direito à aposentação, 
quero expressar público reconhecimento a Eduardo Cardeano Monteiro 
Pereira pela forma como, reconhecidamente e ao longo de muitos anos, 
sempre se destacou pela sua elevada competência, rigor, profissionalismo 
e forte sentido de serviço público.

Estas qualidades pessoais, conjugadas com uma forte consciência ética 
e cívica, espírito de equipa e a correção irrepreensível no relacionamento 
pessoal e institucional, fizeram de Eduardo Cardeano Monteiro Pereira 
um valioso elemento da Secretaria -Geral da Presidência do Conselho 
de Ministros e contribuíram exemplarmente para o bom ambiente de 
trabalho nas diversas equipas onde se integrou, sendo este um sentimento 
comum a todos os que com ele privaram.

Pelo trabalho realizado e pelas elevadas qualidades pessoais e pro-
fissionais evidenciadas, é, pois, com grande agrado que aqui manifesto 
público louvor a Eduardo Cardeano Monteiro Pereira.

1 de agosto de 2018. — O Secretário -Geral da Presidência do Con-
selho de Ministros, David Xavier.

311556095 

 Agência para a Modernização Administrativa, I. P.

Aviso (extrato) n.º 10691/2018
Em cumprimento do disposto no artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
após homologação, em 13.07.2018, do resultado da avaliação final do 
período experimental, torna -se público que Ana Raquel da Silva San-
tos concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação de 
17,60 valores, na sequência de celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, relativo ao procedimento 
concursal para o preenchimento de 26 postos de trabalho para a carreira 
e categoria de assistente técnico do mapa de pessoal da Agência para 
a Modernização Administrativa, I. P. (Aviso n.º 12731/2015, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série — n.º 214 — 2 de novembro 
de 2015, Ref.ª 6).

16 de julho de 2018. — O Vogal do Conselho Diretivo da AMA, I. P., 
Paulo Manuel Múrias Bessone Mauritti.

311513723 

 NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 
E ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Gabinetes dos Ministros dos Negócios Estrangeiros 
e da Administração Interna

Despacho n.º 7457/2018
Considerando a importância de que se revestem as áreas das políticas 

de asilo e imigração no contexto europeu e em particular para Portugal 
enquanto país recetor de migrantes;

Considerando que a Reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo, 
em curso, se encontra numa fase crucial das negociações, exigindo um 
acompanhamento especializado atenta a atual conjuntura política e os 
interesses em debate;

Considerando ainda que o Inspetor Coordenador Superior do Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras, Lic. António Jorge Nunes Portas, tem 
vindo, nos últimos anos, a acompanhar aquela negociação, enquanto 
Conselheiro Técnico na Representação Permanente de Portugal junto 


