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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Aviso n.º 10760/2014
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria
de Técnico Superior do mapa de pessoal da Direção-Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural.
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o 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, torna-se público que por meu despacho
de 02/09/2014, 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 um posto de
trabalho da carreira/categoria de técnico superior do mapa de pessoal da
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Em cumprimento do disposto no artigo 24.º da Lei n.º 80/2013,
de 28 de novembro e do artigo 4.º da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, foi ouvida a entidade gestora do sistema de requalificação (INA),
que, em 6 de agosto de 2014, declarou a inexistência de trabalhadores
em situação de requalificação, cujo perfil se adequasse às características
do posto de trabalho em causa.
3 — Local de trabalho — Direção de Serviços de Promoção da Atividade Agrícola (DSPAA) da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, sita na Avenida Afonso Costa, n.º 3, 1949-002 Lisboa.
4 — Caracterização do posto de trabalho: Assegurar o apoio jurídico
à dinamização do mercado de terras, através de estruturação fundiária,
transmissão da exploração, arrendamento rural e gestão da bolsa de
terras. Representação em juízo.
5 — Posicionamento remuneratório — a determinação do posicionamento remuneratório dos trabalhadores recrutados é objeto de negociação, nos termos do disposto no artigo 38.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, sendo a posição remuneratória de referência a 2.ª posição de
técnico superior, com os limites impostos pelo n.º 1 do artigo 42.º da Lei
n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado para 2014).
6 — Requisitos gerais de admissão ao procedimento concursal:
6.1 — Deter os requisitos gerais, necessários para o exercício de funções públicas, previstos no artigo 17.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
6.2 — Estar habilitado com o grau académico de licenciatura, não
se colocando a possibilidade de substituição do nível habilitacional por
formação ou experiência profissional;
6.3 — O recrutamento é circunscrito a trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, de acordo com o n.º 3 do artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
6.4 — 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, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, 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 no mapa de pessoal do órgão ou serviço idêntico aos
postos de trabalho para cuja ocupação se publica o procedimento;
6.5 — Não podem ser admitidos candidatos oriundos das Administrações Autárquicas e Regionais, por inexistência do necessário parecer prévio dos Membros do Governo responsáveis pelas Finanças e
pela Administração Pública, nos termos do n.º 2 do artigo 51.º da Lei
n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro.
7 — Requisitos preferenciais:
7.1 — Licenciatura em Direito;
7.2 — Aprovação em estágio da Ordem dos Advogados;
7.3 — Experiência como advogado(a);
7.4 — Conhecimentos de informática na ótica do utilizador.
8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente,
em suporte de papel, através do preenchimento do formulário tipo, de
utilização obrigatória, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 8 de
maio, disponível na página eletrónica da DGADR — www.dgadr.pt, que,
sob pena de exclusão, deve ser devidamente preenchido e assinado de
acordo com o estabelecido no artigo 27.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;
8.2 — As candidaturas devem ser entregues, pessoalmente, das 9:00 h
às 12:30 h e das 14:00 h às 17:00 h, ou remetidas pelo correio, registado
com aviso de receção, até ao termo do prazo fixado, para a Direção-

24701

-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Av. Afonso Costa,
n.º 3, 1949-002 Lisboa.
9 — As candidaturas devem ser acompanhadas, sob pena de exclusão,
da seguinte documentação:
a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado dele devendo constar
para além de outros elementos julgados necessários, as habilitações literárias, as funções e atividades que exerce, bem como as que exerceu, com
indicação dos respetivos períodos de duração e atividades relevantes,
assim como a formação profissional detida, com indicação das entidades
promotoras, datas de realização e respetiva duração;
b) Documentos comprovativos das habilitações literárias;
c) Documentos comprovativos das ações de formação frequentadas;
d) Declaração autenticada e atualizada à data do presente aviso, emitida pelo serviço de origem, da qual conste inequivocamente:
i) A identificação da carreira e da categoria em que o candidato se integra;
ii) A identificação da relação jurídica de emprego público de que é titular;
iii) A posição e nível remuneratório em que se encontra posicionado,
com indicação do respetivo valor;
iv) A antiguidade na categoria, na carreira e na Administração Pública:
v) As atividades que executa;
vi) A avaliação do desempenho relativa aos últimos três anos, nos
termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da já citada portaria;
e) Fotocópia legível do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão.
10 — Em conformidade com o n.º 4 do artigo 28.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, assiste ao júri a faculdade de exigir a
qualquer candidato a apresentação de documentos comprovativos de factos por ele referidos que possam relevar para a apreciação do seu mérito.
11 — As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
12 — O Júri pode exigir, a qualquer candidato, em caso de dúvida
sobre alguma situação constante do curriculum profissional apresentado,
documentos comprovativos das mesmas.
13 — Métodos de seleção: No presente recrutamento, e considerando
que o procedimento é circunscrito a candidatos com vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente constituído, são
aplicados, nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, os métodos de seleção obrigatórios a Prova
de Conhecimentos (PC) ou a Avaliação Curricular (AC) e como método
complementar a Entrevista Profissional de Seleção (EPS).
13.1 — Prova de Conhecimentos (PC) — será aplicada 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 caraterizadoras
do posto de trabalho a ocupar;
c) Sejam titulares daquela categoria e se encontrem a cumprir ou a
executar atribuições, competências ou atividades caraterizadoras do
posto de trabalho a ocupar, mas que tenham, expressamente, afastado a
avaliação curricular, no formulário da candidatura.
13.1.1 — A prova de conhecimentos será de natureza teórica, terá a
duração máxima de 30 minutos e revestirá a forma oral.
13.1.2 — A prova de conhecimentos incidirá sobre as seguintes temáticas:
13.1.3 — A legislação necessária à realização da prova de conhecimentos é a que se indica abaixo:
Direito Administrativo Geral
Código do Procedimento Administrativo
Código de Processo nos tribunais Administrativos
Bolsa de Terras
Lei n.º 62/2012, de 10 de dezembro, cria a Bolsa Nacional de Terras
para utilização agrícola, florestal ou silvopastoril, designada por “Bolsa
de terras”
Lei n.º 63/2012, de 10 de dezembro, aprova benefícios fiscais à utilização das terras agrícolas, florestais e silvopastoris e à dinamização
da Bolsa de terras
Portaria n.º 197/2013, de 28 de maio, aprova o Regulamento de Gestão
da Bolsa Nacional de Terras e o modelo de contrato de disponibilização,
na bolsa nacional de terras, de prédios para utilização agrícola, florestal
e silvopastoril, bem como procede à fixação da taxa por custos de gestão
da Bolsa de terras
Resolução de Conselho de Ministros n.º 96/2013, de 30 de dezembro,
estabelece o procedimento de identificação e de disponibilização de prédios
do domínio privado do Estado e dos institutos públicos na Bolsa de terras
Decreto-Lei n.º 21/2014, de 11 de fevereiro, estabelece as formas e o
procedimento de cedência dos prédios do domínio privado do Estado e
do património dos institutos públicos, através da Bolsa de terras

24702

Diário da República, 2.ª série — N.º 186 — 26 de setembro de 2014

Resolução de Conselho de Ministros n.º 24/2014, de 20 de março, cria
o grupo de acompanhamento da Bolsa de terras e o respetivo coordenador
da Bolsa de terras, para dinamização e divulgação da Bolsa de terras
Estruturação Fundiária e Arrendamento Rural
Lei n.º 294/2009, de 13 de outubro, estabelece o regime geral de
arrendamento rural
Decreto-Lei n.º 384/1988, de 25 de outubro — Estabelece as bases
gerais do regime de emparcelamento e fracionamento de prédios rústicos
e de explorações agrícolas
Decreto-Lei n.º 103/1990, de 22 de março — Procede à regulamentação do regime de emparcelamento e fracionamento de prédios rústicos
e de explorações agrícolas
Código Civil
Portaria n.º 202/70 — Regulamento que fixa a unidade de Cultura
para Portugal Continental
Solos e Cadastro Predial
Lei n.º 31/2014, de 30 de maio — Estabelece a lei de bases gerais da
política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo
Decreto-Lei n.º 172/95, de 18 de julho — Aprova o regime do cadastro predial.
Registos e Notariado
Decreto-Lei n.º 207/95, de 14 de agosto — Aprova o Código do
Notariado
Decreto-Lei n.º 224/84, de 6 de julho — Aprova o Código do Registo
Predial
Lei n.º 68/93, de 4 de setembro, estabelece a lei dos Baldios
Lei n.º 72/2014, de 2 de setembro — Procede à segunda alteração à Lei
n.º 68/93, de 4 de setembro, que estabelece a lei dos Baldios, à alteração
ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89,
de 1 de julho, e à nona alteração ao Regulamento das Custas Processuais,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro.
Regime legal da contratação pública
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (aprova o novo Código dos
Contratos Públicos), alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro,
pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei
n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo
Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011,
de 30 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho.
Declaração de Retificação n.º 18-A/2008, de 28 de março (retifica o
Código dos Contratos Públicos).
Decreto-Lei n.º 143-A/2008, de 25 de julho (estabelece os termos a
que deve obedecer a apresentação e receção de propostas, candidaturas
e soluções no âmbito do Código dos Contratos Públicos).
13.1.4 — Na prova de conhecimentos é adotada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas.
13.2 — A 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 exercer atribuição,
competência ou atividade caraterizadoras dos postos de trabalho para
cuja ocupação o procedimento foi publicitado.
Na AC serão considerados os seguintes elementos de maior relevância
para os postos de trabalho a ocupar:
a) Habilitação Académica;
b) Formação Profissional, diretamente relacionada com as exigências
e competências necessárias ao exercício da função;
c) Experiência profissional com incidência sobre a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho em causa;
d) Avaliação de desempenho relativa ao último período em número não
superior a três anos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição,
competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar.
13.2.1 — Este método de seleção será valorado numa escala de 0 a
20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas.
13.3 — 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.
13.3.1 — 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.

14 — Os candidatos aprovados em cada método de seleção são convocados para o método de seleção seguinte por uma das formas previstas
no n.º 3 do artigo 30.º da já referida Portaria.
15 — 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 de seleção seguinte.
16 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, disponibilizada
na página eletrónica da DGADR em http://www.dgadr.pt e afixada no
2.º andar da DGADR.
17 — As ponderações, para a valoração final, relativamente a cada
método de seleção são de 70 % para a Prova de Conhecimentos ou
Avaliação Curricular e de 30 % para a Entrevista Profissional de Seleção.
18 — Em situações de igualdade de valoração aplica-se o disposto
no artigo 35.º da Portaria já mencionada.
19 — 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 final, serão facultadas
aos candidatos, sempre que solicitados.
20 — De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 30.º da referida
Portaria, 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.
21 — O exercício do direito de participação dos interessados deverá ser
feito através do preenchimento de formulário tipo, de utilização obrigatória,
disponibilizada na página eletrónica da DGADR em http://www.dgadr.pt.
22 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados
após homologação, é publicitada na 2.ª série do Diário da República,
afixada em local visível e público da DGADR, e disponibilizada na
sua página eletrónica, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
23 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da supra citada
Portaria, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público
(www.bp.gov.pt), na página eletrónica da DGADR e em jornal de expansão nacional, por extrato.
24 — Composição do Júri:
Presidente: Eng.ª Sandra Maria Torres Candeias, Chefe de Divisão
de Apoio às Explorações Agrícolas;
Vogais Efetivos:
Eng.º Norberto José da Silva Soares Correia, Técnico Superior da
Direção de Serviços de Promoção da Atividade Agrícola, que substituirá
o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos;
Dr.ª Isabel Maria Ribeiro da Cruz, técnica superior do Gabinete da
Direção;
Vogais suplentes:
Dr.ª Maria Lourenço Gomes, técnica superior da Direção de Serviços
do Regadio;
Eng.ª Maria de Fátima Gonçalves Caetano, técnica superior da Direção
de Serviços de Promoção da Atividade Agrícola.
25 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade entre homens e mulheres no acesso ao
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente
no sentido de evitar toda e qualquer espécie de discriminação.
18 de setembro de 2014. — O Diretor-Geral, Pedro Teixeira.
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Direção Regional de Agricultura e Pescas
de Lisboa e Vale do Tejo
Aviso n.º 10761/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência da
conclusão da 14.ª edição do Curso de Estudos Avançados em Gestão
Pública (CEAGP), foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com os diplomados Tiago António Lucas
Arsénio e John Simon Soares Aguiar, para preenchimento de dois postos
de trabalho previstos e não ocupados, na carreira de técnico superior, do
mapa de pessoal da Direção-Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa
e Vale do Tejo. A integração na carreira de técnico superior efetuou-se
na 2.ª posição correspondente ao nível 15 da tabela remuneratória única,
aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, equivalente
ao montante pecuniário de 1.201,48€ (mil duzentos e um euros e quarenta
e oito cêntimos). O presente contrato tem efeitos reportados a 21 de julho

