17817

Diário da República, 2.ª série — N.º 122 — 27 de junho de 2018
Portaria n.º 364/2018
O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., é um instituto público de regime especial que, nos termos previstos no artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 84/2012, de 30 de março, tem por missão a gestão
financeira unificada dos recursos económicos consignados no orçamento
da segurança social, desempenhando, designadamente, as funções de
tesouraria única do sistema de segurança social.
No âmbito da respetiva atividade, o IGFSS carece de desenvolver
um processo de contratação tendo em vista a disponibilização de equipamentos de cópia, impressão, digitalização e fax em todos os serviços
do instituto.
Com efeito, pretende celebrar-se um contrato pelo período de sessenta meses, sem possibilidade de renovação, cuja despesa corresponde
ao montante máximo global de € 473 758,00 (quatrocentos e setenta e
três mil, setecentos e cinquenta e oito euros), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor;
De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o previsto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 22 de fevereiro, e no n.º 1 do
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, a abertura de
procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental
em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização conferida em
portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas
das finanças e da tutela.
Cumpre, assim, proceder à repartição plurianual do encargo financeiro
resultante do contrato de prestação de serviços que venha a ser celebrado
nos anos económicos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Nestes termos, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o previsto na
alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e
no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho,
manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Orçamento, ao abrigo
de competência delegada, conforme Despacho n.º 7316/2017, de 4 de
agosto, do Ministro das Finanças, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 160, de 21 de agosto, e pela Secretária de Estado da Segurança Social, ao abrigo de competência delegada conforme Despacho
n.º 1300/2016, de 13 de janeiro, do Ministro do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 18,
de 27 de janeiro, o seguinte:
1.º Fica o Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, I. P., autorizado a assumir os encargos orçamentais
decorrentes do contrato de aquisição de serviços de cópia e impressão em
regime de outsourcing, pelo período de sessenta meses, sem possibilidade
de renovação, cuja despesa corresponde ao montante máximo global de
€ 473 758,00 (quatrocentos e setenta e três mil setecentos e cinquenta e
oito euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
2.º Os encargos orçamentais decorrentes da execução do contrato
de aquisição de serviços acima referido são repartidos da seguinte
forma (todos os valores infra são acrescidos de IVA à taxa legal em
vigor):
2018: € 59 834,40 (cinquenta e nove mil oitocentos e trinta e quatro euros e quarenta cêntimos);
2019: € 94 751,60 (noventa e quatro mil setecentos e cinquenta e
um euros e sessenta cêntimos);
2020: € 94 751,60 (noventa e quatro mil setecentos e cinquenta e
um euros e sessenta cêntimos);
2021: € 94 751,60 (noventa e quatro mil setecentos e cinquenta e
um euros e sessenta cêntimos);
2022: € 94 751,60 (noventa e quatro mil setecentos e cinquenta e
um euros e sessenta cêntimos);
2023: € 34 917,20 (trinta e quatro mil novecentos e dezassete euros
e vinte cêntimos).
3.º Os encargos decorrentes da execução do contrato de aquisição
de serviços autorizado pela presente portaria são suportados por verbas
adequadas, inscritas e a inscrever no orçamento do Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, I. P., na rubrica D.02.02.08 — Locação — Outros Bens.
4.º A importância fixada para cada ano económico pode ser acrescida
do saldo apurado no ano que lhe antecedeu.
5.º A presente portaria produz efeitos à data de 26 de maio de 2018.
19 de junho de 2018. — O Secretário de Estado do Orçamento, João
Rodrigo Reis Carvalho Leão. — 7 de junho de 2018. — A Secretária de
Estado da Segurança Social, Cláudia Sofia de Almeida Gaspar Joaquim.
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DEFESA NACIONAL
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional
Aviso n.º 8711/2018
Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para preenchimento
de 4 postos de trabalho correspondentes à carreira e categoria
de Técnico Superior previstos no mapa de pessoal da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional do Ministério da Defesa
Nacional.
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º
da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, conjugados
com o artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação
introduzida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público
que por despacho de 27 de abril de 2018, do Diretor-Geral de Recursos da
Defesa Nacional, do Ministério da Defesa Nacional, se encontra aberto
procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, para o
preenchimento de 4 (quatro) postos de trabalho da carreira e categoria
de técnico superior do mapa de pessoal da Direção-Geral de Recursos
da Defesa Nacional (DGRDN), na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014,
de 26 de fevereiro, foi efetuado o procedimento de consulta prévia de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, para as funções
ou postos de trabalho em causa, junto da Direção-Geral da Qualificação
dos Trabalhadores em Funções Públicas — INA, na qualidade de Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas de Recrutamento.
3 — No âmbito da consulta prévia à Direção-Geral da Qualificação
dos Trabalhadores em Funções Públicas — INA, a mesma declarou a
inexistência de trabalhadores em situação de requalificação, cujo perfil
se adequasse às caraterísticas dos postos de trabalho em causa.
4 — Número de postos de trabalho a ocupar: 4 (quatro).
5 — Local de Trabalho: Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional do Ministério da Defesa Nacional, sita na Avenida Ilha da Madeira,
n.º 1, 1400 -204 Lisboa.
6 — Caracterização dos postos de trabalho: Carreira e Categoria de
Técnico Superior — 2 referências:
Referência A — Licenciatura em Direito (3 postos de trabalho):
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. Elaboração, 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 operativas da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, designadamente nas áreas do
Direito Administrativo e Contratação Pública. Funções exercidas com
responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento
superior qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos
da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas
por diretivas ou orientações superiores.
Referência B — Licenciatura na área das Ciências Sociais e Humanas
(1 posto de trabalho):
Funções consultivas de estudo, planeamento, programação, avaliação e
aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, na vertente sociológica, que fundamentam e preparam a tomada de decisão superior. Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com
diversos graus de complexidade, bem como execução de outras atividades
de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais
e operativas da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Execução
de funções de conceção, adaptação e aplicação, na perspetiva sociológica,
que impliquem a aplicação de métodos e processos técnico-científicos,
com especial incidência na vertente relacionada com as questões da Defesa
Nacional. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica,
ainda que com enquadramento superior qualificado. Representação do
órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de
índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.
7 — Posicionamento remuneratório: A determinação do posicionamento remuneratório dos trabalhadores a recrutar terá em conta o preceituado no artigo 38.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação
atual, com os limites impostos pelo artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de
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31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2015), normativo
que se mantém em vigor por força do estatuído no artigo 20.º da Lei
n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para
2018), sendo a posição remuneratória de referência a 2.ª posição da
carreira e categoria de Técnico Superior, ou seja, o nível remuneratório
15.º, que corresponde ao montante pecuniário de 1.201,48€ (mil duzentos
e um euros e quarenta e oito cêntimos), nos termos do previsto no Decreto
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho e da Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro que aprova a Tabela Remuneratória Única.
8 — Requisitos de admissão ao procedimento concursal:
8.1 — Os requisitos gerais necessários para o exercício de funções
públicas, previstos no artigo 17.º da LTFP.
8.2 — O recrutamento é circunscrito a trabalhadores com vínculo de
emprego público previamente constituído, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de acordo
com o n.º 3 do artigo 30.º da LTFP.
8.3 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no
mapa de pessoal do serviço, idênticos aos postos de trabalho para cuja
ocupação se publicita o procedimento, de acordo com o disposto na
alínea l), do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação introduzida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
9 — Níveis habilitacionais: Licenciatura em Direito e Licenciatura
na área das Ciências Sociais e Humanas, não havendo possibilidade de
substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional, para os postos de trabalho da carreira e categoria de técnico
superior de acordo com a caraterização efetuada nas referências A) e
B) do ponto 6 do presente aviso de abertura.
10 — Formalização das candidaturas:
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante o preenchimento do formulário de candidatura aprovado pelo despacho (extrato)
n.º 11321/2009, de 8 de maio, que se encontra disponível no sítio da
DGRDN/MDN, em http://www.dgrdn.pt, devendo os candidatos identificar no formulário o posto de trabalho pretendido através da inclusão do
número de aviso de abertura do procedimento concursal correspondente,
sob pena de exclusão.
10.2 — O formulário de candidatura deverá ser enviado para a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional do Ministério da Defesa Nacional,
sita na Avenida Ilha da Madeira, n.º 1, 1400-204 Lisboa, acompanhado
dos documentos a seguir identificados, sob pena de exclusão:
a) Curriculum Vitae detalhado e atualizado;
b) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
c) Fotocópia legível dos certificados das ações de formação profissional;
d) Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem, que comprove a categoria que detém, a carreira em que se encontra integrado,
a natureza da relação jurídica de emprego público de que é titular, a
respetiva antiguidade, posição e nível remuneratórios, bem como as
menções qualitativas e quantitativas obtidas nas avaliações de desempenho relativas aos últimos três anos;
e) Declaração, devidamente atualizada e autenticada pelo serviço de
origem, da qual constem as principais atividades que vem desenvolvendo
e desde que data;
f) Para os candidatos que sejam militares em regime de contrato
(RC), a declaração referida na alínea d) é substituída pela declaração
emitida nos termos e para os efeitos do artigo 30.º do Regulamento de
Incentivos à Prestação do Serviço Militar nos regimes de contrato (RC)
e de voluntariado (RV).
10.3 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico.
10.4 — Constituem motivos de exclusão do candidato do procedimento concursal:
a) A falta de apresentação de um ou mais documentos exigidos no
presente aviso;
b) A omissão, a ilegibilidade ou o preenchimento incorreto dos elementos relevantes da candidatura;
c) A ilegibilidade da fotocópia do certificado de habilitações literárias;
d) A não reunião dos requisitos de admissão;
e) A apresentação de candidatura fora do prazo previsto de admissão;
f) A não comparência ao método de seleção para que for convocado.
10.5 — Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso
de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações, bem como a apresentação de documentos comprovativos de
factos referidos no currículo que possam relevar para apreciação do seu
mérito e que se encontrem deficientemente comprovados.
10.6 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos são puníveis
nos termos previstos no n.º 12 do artigo 28.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.
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11 — Métodos de Seleção: considerando que o presente procedimento
é circunscrito a candidatos com vínculo de emprego público por tempo
indeterminado previamente constituído, serão aplicados, nos termos dos
n.os 4 e 5 do artigo 36.º da LTFP, como métodos de seleção obrigatórios
a Prova de Conhecimentos (PC) ou a Avaliação Curricular (AC) e como
método complementar a Entrevista Profissional de Seleção (EPS).
11.1 — O presente procedimento será efetuado de forma faseada,
nos termos do artigo 8.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, ou
seja, num primeiro momento aplicar-se-á à totalidade de candidatos
apenas o primeiro método obrigatório, o qual é eliminatório, de acordo
com a ordem enunciada na lei.
11.2 — Em caso de não satisfação das necessidades que deram origem
ao procedimento concursal, será aplicado o método facultativo aos candidatos aprovados no método anterior, a convocar por tranches sucessivas,
por ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal da
sua situação jurídico-funcional, até à satisfação das necessidades.
11.3 — Prova de conhecimentos (PC) — aplicável aos candidatos que:
a) Não sejam titulares da categoria de técnico superior;
b) Sejam titulares da categoria e se encontrem a cumprir ou a executar
atribuições, competências ou atividades, diferentes das caracterizadoras
do posto de trabalho a ocupar;
c) Sejam titulares daquela categoria e se encontrem a cumprir ou a
executar atribuições, competências ou atividades caracterizadoras do
posto de trabalho a ocupar, mas que tenham expressamente afastado a
avaliação curricular, no formulário de candidatura.
11.3.1 — Natureza e estrutura da prova de conhecimentos:
a) As provas de conhecimentos das referências A e B serão de natureza
teórica, revestirão a forma escrita, sendo compostas por três grupos,
em que o primeiro grupo é constituído por perguntas de verdadeiro ou
falso, o segundo grupo é constituído por perguntas de resposta sucinta
e o terceiro grupo por perguntas de desenvolvimento. Serão efetuadas
em suporte papel, de realização individual, não sendo permitida a utilização de telemóveis, computadores portáteis ou qualquer outro aparelho
eletrónico ou computorizado durante a realização da mesma, tendo a
duração máxima de 120 minutos;
b) Na prova de conhecimentos da referência A só é permitida a consulta da legislação enumerada no presente aviso, desde que não seja
anotada ou comentada;
c) Na prova de conhecimentos da referencia B é permitida a consulta
da legislação e da bibliografia, desde que não anotadas ou comentadas;
11.3.2 — A prova de conhecimento incidirá, para ambas as referências
(A e B), sobre as seguintes temáticas:
a) Orgânica do Ministério da Defesa Nacional — Lei Orgânica do
Ministério da Defesa Nacional — Decreto-Lei n.º 183/2014, de 29 de
dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 146/2015,
de 3 de agosto;
b) Orgânica da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional do
Ministério da Defesa Nacional — Decreto Regulamentar n.º 8/2015,
de 31 de julho, Portaria n.º 283/2015,de 15 de setembro;
c) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas — Aprovada em anexo
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junhos, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 07 de agosto,
18/2016, de 20 de junho, 42/2016, e 28 de dezembro, 25/2017, de 30 de
maio, 70/2017, de 14 de agosto e 73/2017, de 16 de agosto;
d) Estatuto dos Militares das Forças Armadas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela
Lei n.º 10/2018, de 2 de março;
e) Lei do Serviço Militar — Lei n.º 174/99, de 21 de setembro, alterada
pela Lei Orgânica n.º 1/2008, de 6 de maio.
11.3.3 — Legislação e bibliografia específica de suporte à realização
da prova de conhecimentos de cada uma das referências:
Referência A — Licenciatura em Direito):
a) Código do Procedimento Administrativo — Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro;
b) Código dos Contratos Públicos — Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29
de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto;
c) Regime Jurídico da contratação pública nos domínios da defesa e
segurança — Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro;
d) Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar
nos Regimes de Contrato (RC) e de Voluntariado (RV) — Decreto-Lei n.º 320-A/2000, de 15 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 118/2004, de 21 de maio, Decreto-Lei n.º 320/2007, de 27 de setembro, Decreto-Lei n.º 13/2015, de 26 de janeiro, e pela Lei n.º 55-A/2010,
de 31 de dezembro e Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro.
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Referência B — Licenciatura na área das Ciências Sociais e Humanas — bibliografia técnica especifica:
Questões Preliminares Sobre as Ciências Sociais”, Nunes, A. Sedas,
Ed Presença, 1998.
“A construção social da realidade”, Luckmann, Thomas Peter e Berger,
L. Ed DinaLivro, 2010.
“O Mundo na era da globalização”, Giddens, Anthony; Ed Presença,
2000;
“As Forças Armadas Portuguesas”, Baltazar, Mª da Saudade; Ed
Caleidoscópio 2005;
“Análise de dados para as ciências sociais”, Pestana, Maria Helena,
e Gageiro, João Nunes, João; Ed Sílabo 6.ª Edição 2014;
“Comunicação Pessoal e Organizacional”, Rego, Arménio, Edições
Sílabo, 2013;
11.3.4 — Na prova de conhecimentos é adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas.
11.4 — Avaliação Curricular (AC) — aplicável aos candidatos que
cumulativamente, sejam titulares da categoria de técnico superior, e se
encontrem ou, tratando-se de candidatos colocados em requalificação,
se tenham por último encontrado, a cumprir ou a executar a atribuição,
competência ou atividade caracterizadoras dos postos de trabalho para
cuja ocupação o procedimento foi publicitado. Na AC serão considerados
os seguintes elementos de maior relevância para o posto de trabalho a
ocupar:
a) Habilitação académica;
b) Formação profissional relacionada diretamente com as exigências
e as competências necessárias ao exercício da função;
c) Experiência profissional com incidência sobre a execução de atividades inerentes aos postos de trabalho em causa e o grau de complexidade das mesmas;
d) A avaliação de desempenho, caso aplicável, relativa ao último
período, não superior a 3 anos, em que o candidato cumpriu ou executou
atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho
a ocupar.
11.4.1 — Este método será valorado numa escala de 0 a 20 valores,
considerando-se a valoração até às centésimas.
12 — 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 entrevistador
e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de
comunicação e de relacionamento interpessoal.
12.1 — A entrevista profissional de seleção é avaliada segundo os
níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de
20, 16, 12, 8 e 4 valores.
13 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados
para a realização do método seguinte por uma das formas previstas no
n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua
redação atual.
14 — Cada método de seleção é 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.
15 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente,
disponibilizada na página eletrónica da Direção-Geral de Recursos da
Defesa Nacional, em http://www.dgrdn.pt, e afixada nas instalações da
DGRDN/MDN.
16 — Classificação final:
16.1 — A classificação final (CF) será obtida numa escala de 0 a
20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
CF = (PC x 70 %) + (EPS x 30 %)
16.2 — Para os candidatos que se encontrem na situação descrita no
ponto 12.4 do presente aviso, a classificação final (CF) será obtida numa
escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

19 — De acordo com o preceituado no n.º 1 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, os candidatos excluídos serão notificados
por uma das formas previstas no seu n.º 3, para a realização da audiência
dos interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
20 — O exercício do direito de participação dos interessados deverá
ser feito através do preenchimento de formulário tipo, de utilização obrigatória, disponível no sítio da DGRDN/MDN em http://www.dgrdn.pt.
21 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados,
após homologação, é publicada na 2.ª série do Diário da República,
afixada em local visível e público das instalações da DGRDN/MDN e
disponibilizada na respetiva página eletrónica, nos termos do n.º 6 do
artigo 36.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril
22 — Nos termos do disposto no n.º 1 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, o presente aviso será publicitado nos
seguintes locais e datas:
a) Na 2.ª série do Diário da República, por publicação integral;
b) Na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) até ao primeiro
dia útil seguinte ao da publicação no Diário da República;
c) Na página eletrónica da DGDRN/MDN, em http://www.dgrdn.pt,
a partir da data referida na alínea anterior;
d) Em jornal de expansão nacional, por extrato, no prazo de três dias
úteis contados a partir da data referida na alínea a) do presente número.
23 — Júri do concurso:
Presidente: Isabel Maria Vargas de Sousa Miguel Elias da Costa,
Diretora de Serviços de Assuntos Estatutários, Ensino e Qualificação;
Vogais efetivos:
António Valdemar Ideias Cardoso, Chefe da Divisão de Recrutamento e Efetivos Militares, que substituirá o Presidente nas suas faltas
e impedimentos;
João Pedro Marafusta Bernardo, Técnico Superior;
Vogais suplentes:
Fernando António de Sousa Antunes, Técnico Superior;
Paulo Jorge da Silva Morais Branco, Diretor de Serviços de Gestão
Financeira e Apoio.
24 — Nos termos do Despacho Conjunto n.º 273/2000, publicado no
Diário da República n.º 77, 2.ª série, de 31 de março de 2000, faz-se
constar a seguinte menção: Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da
Constituição da Republica 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.
1 de junho de 2018. — O Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, Alberto António Rodrigues Coelho.
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Exército
Comando do Pessoal
Despacho n.º 6246/2018
1 — Ao abrigo dos poderes que me foram subdelegados pelo Exmo.
Major-general DARH, após subdelegação do Exmo. Tenente-general
Ajudante-General do Exército, neste delegado por S. Ex.ª o General
Chefe do Estado-Maior do Exército, ingressam na categoria de Sargentos,
em Regime de Contrato, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 259.º
e da alínea b) do n.º 1 artigo 269.º, ambos do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de
29 de maio e alterado pela Lei n.º 10/2018 de 02 de março, com o posto
de Segundo-furriel, os militares a seguir indicados:
677 TP Condução Auto

CF = (AC x 70 %) + (EPS x 30 %)
17 — Em situações de igualdade de valoração, aplica-se o disposto
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.
18 — As atas do Júri, das quais constam os parâmetros de avaliação
e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a
grelha classificativa e os sistemas de valoração final dos métodos serão
facultados aos candidatos sempre que solicitados.

Posto

NIM

Nome

2FUR GRAD 04887517 Isac Garcês Coelho . . . . . .
2FUR GRAD 13860811 Nuno Miguel da Fonseca Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . .

Classificação

16,15
15,78

