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Valoriza -se:
Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
Elevado sentido de responsabilidade, capacidade de análise e facili-

dade de aprendizagem.

Total de postos de trabalho: 3
Tipo de Oferta: Mobilidade interna.
Seleção: Os candidatos selecionados pela análise curricular serão 

convocados para entrevista profissional.
Remuneração: Igual à que o trabalhador aufira no lugar de origem, nos 

termos previstos no artigo 39.ºda Lein.º 83-C/2013, de 31 de dezembro 
(LOE para 2014).

As respostas deverão ser remetidas, no prazo de 10 dias úteis a contar 
da publicação do presente aviso no Diário da República e na BEP, em re-
querimento dirigido à Direção -Geral do Orçamento, exclusivamente em 
formato digital, para o endereço eletrónico dgo@dgo.pt, com a menção 
expressa do vínculo, da carreira/categoria que detém, da posição e nível 
remuneratórios e a correspondente remuneração mensal e do contacto 
telefónico, acompanhado do curriculum vitae, detalhado e atualizado e 
cópia do certificado de habilitações literárias. A presente oferta de em-
prego estará ainda disponível na página eletrónica da DGO http://www.
dgo.pt/dgo/RecursosHumanos/Paginas/ProcedimentosConcursais.aspx

8 de maio de 2014. — A Secretária -Geral do Ministério das Finanças, 
Maria Júlia Fonseca Cardoso Neves Ladeira.

207818067 

 Direção-Geral do Tesouro e Finanças

Aviso n.º 6170/2014
A Secretaria -Geral do Ministério das Finanças pretende proceder ao 

preenchimento de postos de trabalho na carreira de técnico superior, 
por recurso à mobilidade geral na modalidade de mobilidade interna de 
trabalhadores, nos termos do disposto nos artigos 59.º e seguintes da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, para o exercício de funções na Direção-
-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), com a seguinte caracterização:

1 — Tipo de oferta — mobilidade interna na categoria;
2 — Carreira/categoria — técnico superior;
3 — N.º de Postos: 3 (três), 2 (dois) para a Referência JUR e 1 (um) 

para a Referência ARQ;
4 — Remuneração: correspondente à posição e nível remuneratórios 

detidos no lugar de origem, em conformidade com o disposto na alínea d) 
do n.º 2 do artigo 39.º da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, sendo 
as condições de trabalho e as regalias sociais as genericamente vigentes 
para os trabalhadores da administração pública central do Estado;

5 — Caracterização do posto de trabalho: as características enqua-
dráveis no conteúdo funcional correspondente à carreira/categoria de 
técnico superior, tal como se encontra definido no mapa anexo à Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro;

6 — Requisitos de admissão:
6.1 — Habilitações Literárias
6.1.1 — Referência JUR — licenciatura ou grau académico superior, 

na área do Direito;
6.1.2 — Referência ARQ — licenciatura ou grau académico superior, 

na área das Ciências da Informação e da Documentação, ou licenciatura 
adequada com área de especialização em Arquivística;

6.2 — Ser titular de relação jurídica de emprego público previa-
mente constituída, em regime de nomeação ou de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, e estar integrado(a) na 
carreira/categoria de técnico superior;

7 — Perfil pretendido:
7.1.1 — Referência JUR — as funções a exercer enquadram -se nas 

competências da Divisão de Assuntos Jurídicos e Coordenação da DGTF, 
especificamente, quanto à análise, interpretação, divulgação e aplicação 
da legislação em vigor, bem como a sua atualização, contemplando a 
produção de estudos, informações e pareceres jurídicos, suporte técnico-
-jurídico aos diversos serviços da DGTF no âmbito das suas atribuições, 
com destaque para o direito administrativo, contratação pública e direito 
das sociedades comerciais, sendo dada preferência a conhecimentos 
e experiência comprovados nas áreas em questão. Será igualmente 
valorizada a experiência na produção de instrumentos de gestão no 
âmbito do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho 
na Administração Pública (SIADAP);

7.1.2 — Referência ARQ — as funções a exercer enquadram -se nas 
competências da Divisão de Gestão de Recursos da DGTF, pretendendo-
-se conhecimentos e experiência profissional comprovada para o exercí-
cio de funções na área do Expediente e Arquivo, especificamente, quanto 
à elaboração de pareceres técnicos relativos à gestão de infraestruturas 

de arquivo e à gestão documental; implementação de programas de 
tratamento documental em arquivo intermédio; apoio ao serviço de 
arquivo e expediente da DGTF; elaboração de propostas e pareceres 
técnicos no âmbito da implementação do sistema de gestão documental 
da DGTF, apoio e suporte técnico às Administrações Liquidatárias de 
empresas em processo de liquidação tendo em vista a incorporação de 
Fundos Documentais no arquivo da DGTF; elaboração de procedimentos 
aquisitivos ao abrigo do Código dos Contratos Públicos (CCP). Será 
também valorada experiência de informática na ótica do utilizador, em 
particular, domínio de folhas de cálculo e bases de dados;

8 — Seleção: a seleção será efetuada com base na análise curricular, 
complementada por entrevista profissional;

9 — Local de trabalho: Direção -Geral do Tesouro e Finanças, Rua 
da Alfândega, n.º 5 — 1.º andar, 1149 -008 Lisboa;

10 — Prazo de apresentação das candidaturas: 10 dias úteis a contar 
da data de publicação do presente aviso;

11 — Formalização de candidaturas: através de requerimento dirigido 
à Diretora -Geral do Tesouro e Finanças, a remeter para o endereço eletró-
nico recrutar@dgtf.pt, tendo como assunto “Recrutamento por Mobilida-
de — Referência JUR” ou “Recrutamento por Mobilidade — Referência 
ARQ”, em função do posto de trabalho a que se candidatar. Do requeri-
mento constará a indicação expressa: a) modalidade de relação jurídica 
de emprego que detém; b) carreira/categoria; c) o serviço onde exerce 
funções; d) posição e nível remuneratórios e a correspondente remune-
ração mensal; e) contacto telefónico disponível no horário compreendido 
entre as 09:00 — 18:00 horas, acompanhado de curriculum profissional 
detalhado e atualizado, em especial na área de atividade pretendida, da-
tado e assinado, bem como cópia do certificado de habilitações literárias.

A presente oferta de emprego será igualmente publicitada em www.
bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte à presente publicação e estará ainda 
disponível na página eletrónica da DGTF, em http://www.dgtf.pt/a -dgtf/
recursos -humanos/procedimentos -concursais.

8 de maio de 2014. — A Secretária -Geral do Ministério das Finanças, 
Maria Júlia Fonseca Cardoso Neves Ladeira.

207818504 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.

Despacho n.º 6476/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e ao abrigo das disposições 
conjugadas do n.º 3 do artigo 17.º da lei preambular e do artigo 72.º da 
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em 
período experimental, por recurso à reserva de recrutamento interna cons-
tituída através de procedimento concursal comum de recrutamento aberto 
por Aviso n.º 13801/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 220, de 13 de novembro de 2013, para preenchimento de um posto de 
trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal 
do Camões -Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., para a Divisão de 
Planeamento e Recursos Humanos, com a trabalhadora Ana Paula Amaral 
Laires, com a remuneração correspondente à 2.ª posição remuneratória 
da categoria de Técnico Superior e ao 15.º nível remuneratório da tabela 
remuneratória única da carreira de Técnico Superior, com efeitos a 1 de 
maio de 2014. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

28 de abril de 2014. — A Presidente do Conselho Diretivo, 
Prof.ª Doutora Ana Paula Martins Laborinho.

207816982 

 MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DO AMBIENTE, ORDENAMENTO

DO TERRITÓRIO E ENERGIA

Gabinetes dos Secretários de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Cooperação e do Ordenamento

do Território e da Conservação da Natureza

Despacho n.º 6477/2014
Nos termos conjugados do n.º 5 do artigo 234.º do Regime do 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei 




