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Atividade Profissional:

Chefe da Divisão de Relações Externas, Comunicação e Edições da 
Faculdade de Motricidade Humana, de maio de 2010 a maio de 2016;

Chefe da Divisão de Relações Externas, Comunicação e Edições 
da Faculdade de Motricidade Humana, em regime de substituição, de 
janeiro a maio de 2010;

Técnica Superior, responsável pelo Gabinete de Relações Externas 
da Faculdade de Motricidade Humana de abril de 2005 a janeiro de 
2010;

Técnica Superior, exercendo funções de Secretária do Conselho Di-
retivo da Faculdade de Motricidade Humana, de julho de 1999 a abril 
de 2005;

Professora de Inglês no Ensino Secundário, de setembro de 1995 
a janeiro de 1997 e de 15 de dezembro de 1983 a setembro de 1988;

Membro do Conselho de Escola da Faculdade de Motricidade Hu-
mana.

16 de maio de 2016. — O Presidente da Faculdade, Professor Doutor 
José Manuel Fragoso Alves Diniz.

209594057 

 Aviso n.º 6807/2016
Com a vacatura do cargo de direção intermédia de 2.º grau, de 

chefe de divisão da Divisão de Gestão de Recursos Financeiros da 
Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, torna-
-se necessário proceder à designação, em regime de substituição, do 
chefe de divisão, de modo a assegurar o regular funcionamento desta 
unidade orgânica.

Que o licenciado abaixo indicado, detêm o perfil que é exigido para 
o exercício do cargo de chefe de divisão, possui os requisitos legais 
necessários, revela aptidão pessoal e técnica para o exercício de funções 
dirigentes e competência na área funcional da divisão a prover.

Nestes termos e de acordo com o meu despacho de 10 de maio de 
2016, designo, em regime de substituição, com efeitos a partir de 11 de 
maio de 2016, para o cargo de chefe da Divisão de Gestão de Recursos 
Financeiros, da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade 
de Lisboa, a exercer em comissão de serviço, ao abrigo dos n.os 1 e 2 
do artigo 27.º, da Lei n.º 2/2004, alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 
de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 
e 64/2011, de 22 de dezembro, o licenciado Bruno Miguel e Cunha 
Moreira, cuja nota curricular se anexa ao presente despacho.

Nota Curricular
Nome: Bruno Miguel e Cunha Moreira
Data de Nascimento: 14 de março de 1977
Habilitações Académicas e Profissionais:
Licenciatura em Contabilidade e Administração — Ramo de Adminis-

tração e Controlo Financeiro, pelo Instituto Superior de Contabilidade 
e Administração de Lisboa;

Bacharelato em Contabilidade e Administração, pelo Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração de Lisboa;

Curso de Alta Direção em Administração Pública, pelo Instituto Na-
cional de Administração;

Curso de Especialização de Pós -Licenciatura na Especialidade em 
Gestão do Desporto, pela Faculdade de Motricidade Humana.

Atividade Profissional:
Chefe de Divisão na Divisão de Gestão de Recursos Financeiros na 

Faculdade de Motricidade Humana, de maio de 2010 a maio de 2016;
Chefe de Divisão, em regime de substituição, na Divisão de Gestão 

de Recursos Financeiros, na Faculdade de Motricidade Humana, de 
janeiro a maio de 2010;

Técnico Superior de Gestão na Faculdade de Motricidade Humana, 
desde novembro de 2003;

Oficial de Justiça no Ministério da Justiça de abril de 1999 e no-
vembro de 2003;

Membro do Conselho de Gestão da Faculdade de Motricidade Hu-
mana, de fevereiro de 2010 até à data;

Membro do Conselho Administrativo da Faculdade de Motricidade 
Humana, de agosto de 2006 a janeiro de 2010;

Membro de júris de concursos públicos e de procedimentos concursais 
para recrutamento de pessoal;

Membro da Assembleia de Representantes da Faculdade de Motri-
cidade Humana.

16 de maio de 2016. — O Presidente da Faculdade, Professor Doutor 
José Manuel Fragoso Alves Diniz.

209594284 

 Instituto Superior de Agronomia

Aviso n.º 6808/2016

Procedimento Concursal para preenchimento de um posto de tra-
balho, na carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa de 
pessoal do Instituto Superior de Agronomia da Universidade 
de Lisboa, para o Departamento de Ciências e Engenharia de 
Biossistemas.
Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas (LTFP), conjugados com o artigo 19.º Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações que lhe foram in-
troduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2001 de 6 de abril, torna -se público 
que, por despacho autorizador da Presidente do Instituto Superior de 
Agronomia 02/05/2016 se encontra aberto procedimento concursal co-
mum, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data de publicação 
do presente aviso no Diário da República, para o preenchimento de um 
posto de trabalho, na carreira e categoria de Técnico Superior, na mo-
dalidade de contrato de trabalho em funções por tempo indeterminado, 
para exercer funções na Área de competências do Departamento de 
Ciências e Engenharia de Biossistemas, aviso que reveste a forma de 
procedimento concursal comum, por inexistir reserva de recrutamento 
constituída, quer no próprio serviço, quer na entidade Centralizada de 
Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), porquanto não 
foram ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos ar-
tigos 41.º, e seguintes da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 janeiro alterada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril e verificada ainda a inexis-
tência de candidatos em regime de requalificação, nos termos da Por-
taria 48/2014, de 26 de fevereiro, na sequência de procedimento prévio 
promovido junto da Direção -Geral da Qualificação dos trabalhadores 
em Funções Públicas.

1 — Modalidade de contrato: o procedimento concursal destina -se 
à ocupação de 1 (um) posto de trabalho, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, previsto no 
mapa de pessoal do Instituto Superior de Agronomia, de acordo com o 
disposto no n.º 1 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

2 — Enquadramento legal: Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-
blicas publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 julho; Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro alterada pela Portaria n.º 145 -A/2001 de 6 de abril; Lei 
n.º 62/2007, de 10 de setembro.

3 — Local de trabalho: o posto de trabalho situa -se nas instala-
ções do Instituto Superior de Agronomia, sito na Tapada da Ajuda, 
1349 -017 Lisboa.

4 — Caracterização geral do posto de trabalho: o posto de trabalho 
inerente ao presente procedimento concursal envolve o exercício de 
funções da carreira geral de Técnico Superior, tal como descritas no 
anexo à Lei 35/2014, de 20 de junho.

4.1 — O Técnico Superior desempenhará funções na área de com-
petências do Departamento de Ciências e Engenharia de Biossistemas, 
nomeadamente no âmbito de:

a) Apoio técnico -laboratorial especializado às atividades de docência e 
investigação nas áreas da Engenharia Alimentar, Enologia e Agronomia 
Tropical, nomeadamente:

Preparação e acompanhamento de aulas práticas de unidades curri-
culares, do Departamento de Ciências e Engenharia de Biossistemas, 
nomeadamente nas áreas de Engenharia Alimentar, Enologia e Agro-
nomia Tropical;

Organização, manutenção, gestão de laboratórios, inventário e gestão 
de stocks;

Análise à bancada e métodos instrumentais de análise, como: croma-
tografia de fase gasosa associado ou não a espectrometria de massa (GC 
ou GC -MS), cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC),associada 
ou não a espectrometria de massa (MS), espectroscopia de infravermelho 
com transformadas de Fourier (FTIR), espectrofotometria de absorção 
molecular (UV -VIS), coulometria de Karl Fischer e reometria;

Análise sensorial de alimentos e bebidas;
Organização, preparação e aferição de protocolos laboratoriais;
Conhecimentos e experiência com aplicações informáticas e software 

estatístico;
Gestão e monitorização de equipamentos enológicos diversos da 

oficina tecnológica do ISA/Adega experimental;
Análise estatística de dados e elaboração de relatórios.

b) Apoio técnico -laboratorial especializado na prestação de serviços 
à comunidade no âmbito da Enologia, Engenharia Alimentar e demais 
atividades solicitadas.
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5 — Posição remuneratória: A determinação do posicionamento 
remuneratório ora proposta terá em conta o preceituado no ar-
tigo 38.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publi-
cada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugada com 
as limitações impostas pelo artigo 42.ºda Lei n.º 82 -B/2014, de 
31 de dezembro, pela prorrogação de efeitos do artigo 18.º da 
Lei 7 -A/2016 de 30 de março (LOE 2016) sendo a posição remune-
ratória de referência a 2.ªposição da carreira/categoria de Técnico 
Superior, ou seja, o nível remuneratório 15.º, nos termos do Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, num montante pecuniário 
de 1.201,48€ (mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos), 
ao abrigo da Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, e do 
Decreto -Lei n.º 144/2014, de 30 de setembro, de acordo com a 
verba disponível cabimentada.

6 — Requisitos de admissão:
6.1 — Ser detentor dos requisitos gerais de admissão previstos no 

artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:

a) Ter nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, Convenção Internacional ou Lei Especial;

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

de funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória;

6.2 — Titularidade de Licenciatura ou de grau académico superior, 
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho.

6.3 — Constituem condições preferenciais:
a) Titularidade de Mestrado em áreas associadas à Engenharia Ali-

mentar ou Biotecnologia/Bioquímica.
b) Experiência mínima de 2 anos em unidades laboratoriais de Insti-

tuição de Ensino Superior Público.
c) Domínio da língua inglesa (oral e escrita).

6.4 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrem em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no mapa 
de pessoal do ISA idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação 
se publicita o procedimento, de acordo com o disposto na alínea i), n.º 3 
do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, na redação 
dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

6.5 — Em cumprimento do estabelecido nos 3 e 4 do artigo 30.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento inicia -se de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado, em caso de impossibilidade de ocupação do posto de 
trabalho por trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado, proceder -se -á ao recrutamento de trabalhadores 
com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou 
determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida.

7 — Prazo de candidatura: o prazo para apresentação de candidaturas 
é de 10 dias úteis contados a partir da publicação do presente aviso no 
Diário da República.

8 — Forma e local de apresentação das candidaturas: Nos termos 
do Artigo 27.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro, as candida-
turas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, em suporte de papel 
mediante preenchimento do formulário tipo aprovado por despacho 
extrato n.º 11321/2009 de 8 de maio, disponível em www.isa.ulisboa.
pt, podendo ser entregues pessoalmente ou remetidas por correio, re-
gistado e com aviso de receção, para Instituto Superior de Agronomia, 
Núcleo de Recursos Humanos, Tapada da Ajuda, 1349 -017 Lisboa, 
acompanhado de:

Curriculum vitae detalhado, datado e assinado do qual constem todos 
os elementos relevantes para apreciação do seu mérito;

Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
Fotocópia legível do Bilhete de Identidade ou do Cartão de Cidadão 

e do Cartão de Contribuinte;
Documentos comprovativos das ações de formação relacionadas com 

o conteúdo funcional do lugar posto a concurso;
Declaração emitida pelo serviço a que o candidato pertence, devi-

damente atualizada, da qual conste a modalidade de relação jurídica 
de emprego público que detém, o tempo de execução das atividades 
inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de complexidade 

das mesmas, para efeitos da alínea c) do n.º 2 do artigo 11.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22 de janeiro;

Declaração de conteúdo funcional emitida pelo serviço a que o candi-
dato se encontra afeto, devidamente atualizada, da qual conste a atividade 
que se encontra a exercer, em conformidade com o estabelecido no mapa 
de pessoal aprovado;

Declaração do candidato a dar consentimento ao ISA para que as 
notificações no âmbito do presente procedimento possam ser efetuadas 
por correio eletrónico, conforme disposto no Artigo 63.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro

8.1 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletró-
nico.

9 — Métodos de seleção:
9.1 — Nos termos do disposto no artigo 36.º, da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, serão adotados os seguintes métodos de seleção:

a) Métodos de seleção obrigatórios: provas de conhecimento (PC) e 
avaliação psicológica (AP);

b) Métodos de seleção facultativo ou complementar: entrevista pro-
fissional de seleção (EPS).

9.2 — Nos termos do disposto no n.º 2, do no artigo 36.º, da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, exceto quando afastados, por escrito, pelos 
candidatos que, cumulativamente, sendo titulares da carreira/categoria se 
encontrem a cumprir ou a executar, ou encontrando -se em situações de 
requalificação tenham estado, por último, a desempenhar a atribuição, 
competência ou atividade caracterizadora do posto de trabalho para 
cuja ocupação o procedimento foi publicitado, os métodos de seleção 
adotados, serão:

a) Método de seleção obrigatórios: avaliação curricular (AC) e en-
trevista de avaliação de competências (EAC).

b) Método de seleção facultativo ou complementar: entrevista pro-
fissional de seleção (EPS).

10 — A prova de conhecimentos de natureza específica será escrita e 
sem consulta, com a duração máxima de 90 minutos e incidindo sobre 
as seguintes temáticas:

Determinação de parâmetros de qualidade em produtos alimentares 
e bebidas;

Análise instrumental;
Inglês compreensão e escrita.

11 — Avaliação psicológica (AP): a avaliação psicológica visa avaliar, 
através de técnicas de natureza psicológica, aptidões, características 
de personalidade e competências comportamentais dos candidatos e 
estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências do posto de 
trabalho a ocupar, tendo como referência o perfil de competências pre-
viamente definido.

12 — Entrevista profissional de seleção (EPS): visa avaliar de forma 
objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos comporta-
mentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o entre-
vistador e o entrevistado, bem como a capacidade de comunicação e o 
relacionamento interpessoal.

13 — Avaliação curricular (AC): visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente, a habilitação académica e/ ou profissional, 
percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da forma-
ção realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho 
obtida.

14 — Entrevista de avaliação de competências (EAC): a en-
trevista de avaliação de competências visa avaliar numa relação 
interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais di-
retamente relacionados com as competências requeridas para o 
exercício da função.

15 — Valoração dos métodos de seleção:
a) Na prova de conhecimentos é adotada a escala de 0 a 20 valores, 

considerando -se a valoração até às centésimas;
b) A avaliação psicológica é valorada em cada fase intermédia através 

das menções classificativas de Apto e Não Apto e na última fase do 
método, para os candidatos que o tenham completado, através dos níveis 
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido ou Insuficiente, 
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 
12, 8 e 4 valores;

c) 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;
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d) A avaliação curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se a valoração até às centésimas;

e) A entrevista de avaliação de competências é avaliada segundo os 
níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido ou Insu-
ficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 
20, 16, 12, 8 e 4 valores.

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 × 40 %) + (AP x 30 %) + (EPS × 30 %)

16.2 — Para os candidatos que se encontrem na situação descrita no 
ponto 10.2 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:

CF = (AC × 40 %) + (EAC × 30 %)+ (EPS × 30 %)

16.3 — São excluídos do procedimento os candidatos que tenham 
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos ou fases, 
não lhes sendo aplicado o método ou fase seguintes.

16.4 — A falta de comparência dos candidatos a qualquer dos mé-
todos de seleção é equivalente à desistência do presente procedimento 
concursal.

17 — As atas do júri, onde 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 dos métodos serão 
facultados aos candidatos sempre que solicitados.

18 — 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.

19 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados para 
a realização do método seguinte através de uma das formas previstas no 
n.º 3 do artigo 30.º da mesma portaria.

De acordo com o n.º 1 do mesmo artigo 30.º os candidatos excluídos 
serão notificados por uma das formas previstas no seu n.º 3 para a rea-
lização da audiência dos interessados.

20 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homo-
logação, é publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada em 
local visível e público nas instalações do ISA, e disponibilizada na sua 
página eletrónica nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da supra referida 
portaria.

21 — Composição e identificação do Júri:
Presidente: Professora Doutora Maria Helena Mendes da Costa Fer-

reira Correia de Oliveira, Presidente do Departamento de Ciências e 
Engenharia de Biossistemas;

Vogais efetivos:
Professor Doutor Jorge Manuel Rodrigues Ricardo da Silva
Professora Doutora Margarida Gomes Moldão Martins
Vogais suplentes:
Professora Doutora Anabela Cristina da Silva Naret Moreira Ray-

mundo
Professora Doutora Maria Suzana Leitão Ferreira Dias Vicente

O presidente do Júri será substituído nas suas faltas ou impedimentos 
pelo vogal que lhe suceder na ordem supra referida.

17 de maio de 2016. — A Presidente do Instituto Superior de Agro-
nomia, Professora Doutora Amarílis de Varennes.

ANEXO

Bibliografia para a prova de conhecimentos existente
na Biblioteca do ISA

Kollmeier B., Klump G., Hohmann V., Langemann U., Mauermann 
M., Uppenkamp S. & Verhey J. (Eds.), (2007), Hearing — From Sensory 
Processing to Perception, Springer, New York.

Curvelo -Garcia A. S. e Barros P. (ed.), (2015), Química Enológi-
ca — métodos analíticos. Avanços recentes no controlo da qualidade de 
vinhos e de outros produtos vitivinícolas. Publindústria, Porto.

Pombeiro A. J. L. O. (2006) Técnicas e Operações Unitárias em 
Química Laboratorial. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

Simões, J. A., Castanho, M. A., Lampreia, I. M., Santos, F. J., Nieto 
de Castro, C. A., Norberto, M., Pamplona, M., Mira, L., Meireles, M., 
(2000), “Guia do Laboratório de Química e Bioquímica”, Lidel.
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 Aviso n.º 6809/2016

Procedimento Concursal para preenchimento de um posto de tra-
balho, na carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa de 
pessoal do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de 
Lisboa, no Núcleo de Orçamento, Contabilidade e Faturação.
Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas (LTFP), conjugados com o artigo 19.º Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações que lhe foram in-
troduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, torna -se público 
que, por despacho autorizador da Presidente do Instituto Superior de 
Agronomia 02/05/2016, se encontra aberto procedimento concursal 
comum, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, para o preenchimento 
de um posto de trabalho, na carreira e categoria de Técnico Superior, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções por tempo indeterminado, 
para exercer funções na área de competências do Núcleo de Orçamento, 
Contabilidade e Faturação.

1 — Tipo de concurso: o presente aviso reveste a forma de pro-
cedimento concursal comum, por inexistir reserva de recrutamento 
constituída, quer no próprio serviço, quer na entidade Centralizada de 
Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), porquanto não 
foram ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos ar-
tigos 41.º, e seguintes da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 janeiro alterada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril e verificada ainda a inexis-
tência de candidatos em regime de requalificação, nos termos da Portaria 
n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, na sequência de procedimento prévio 
promovido junto da Direção -Geral da Qualificação dos trabalhadores 
em Funções Públicas.

2 — Modalidade de contrato: o procedimento concursal destina -se à 
ocupação de 1 (um) posto de trabalho, na modalidade de contrato de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, previsto 
no mapa de pessoal do Instituto Superior de Agronomia, acordo com o 
disposto no n.º 1 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

3 — Enquadramento legal: Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-
blicas publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 julho; Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril; Lei 
n.º 62/2007, de 10 de setembro.

4 — Local de trabalho: o posto de trabalho situa -se nas instala-
ções do Instituto Superior de Agronomia, sito na Tapada da Ajuda, 
1349 -017 Lisboa.

5 — Caracterização geral do posto de trabalho: o posto de trabalho 
inerente ao presente procedimento concursal envolve o exercício de 
funções da carreira geral de Técnico Superior, tal como descritas no 
anexo à Lei 35/2014, de 20 de junho.

5.1 — O Técnico Superior desempenhará funções na área de com-
petências do Núcleo de Orçamento, Contabilidade e Faturação, desig-
nadamente, entre as seguintes:

a) Apoio na implementação do SNC -AP num novo sistema informá-
tico contabilístico;

b) Elaboração de toda a documentação referente à conta de gerência 
anual;

c) Registar as operações contabilísticas necessárias à aplicação dos 
princípios geralmente aceites do POCED e do SNC -AP;

d) Preparar toda a documentação de prestação de contas às várias 
entidades externas, nos prazos fixados pela lei, e aos órgãos de gestão;

f) Demais tarefas inerentes e necessárias à área de competências do 
núcleo em questão;

6 — Posição remuneratória: A determinação do posicionamento re-
muneratório ora proposta terá em conta o preceituado no artigo 38.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugada com as limitações impostas pelo 
artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, pela prorrogação de 
efeitos do artigo 18.º da Lei n.º 7 -A/2016 de 30 de março (LOE) sendo 
a posição remuneratória de referência a 2.ª posição da carreira/categoria 
de Técnico Superior, ou seja, o nível remuneratório 15.º, nos termos 
do Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, num montante 
pecuniário de 1.201,48€ (mil duzentos e um euros e quarenta e oito 
cêntimos), ao abrigo da Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, 
e do Decreto -Lei n.º 144/2014, de 30 de setembro, de acordo com a 
verba disponível cabimentada.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Ser detentor dos requisitos gerais de admissão previstos no 

artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:

a) Ter nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição, Convenção Internacional ou Lei Especial;


