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PARTE C
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Pública
Despacho n.º 1/2013
Considerando que ao abrigo do decreto-lei n.º 89-G/98, de 13 de abril, foi
concedida a Violeta Maria Couto do Rosário licença especial para o exercício
de funções transitórias na Região Administrativa Especial de Macau;
Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1º daquele diploma
legal, solicitou a sua renovação;
Autorizo que, nos termos do artigo 1º do decreto-lei n.º 89-G/98, de
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, concedida a
Violeta Maria Couto do Rosário, pelo período de um ano, com efeitos
a partir de 1 de outubro de 2012.
24 de setembro de 2012. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.
206621761
Despacho n.º 2/2013
Considerando que ao abrigo do decreto-lei n.º 89-G/98, de 13 de abril, foi
concedida a Sílvia Maria Trindade Barradas licença especial para o exercício
de funções transitórias na Região Administrativa Especial de Macau;
Considerando que a mesma, nos termos do artigo 1º daquele diploma
legal, solicitou a sua renovação;
Autorizo que, nos termos do artigo 1º do decreto-lei n.º 89-G/98, de
13 de abril, seja renovada a licença especial para o exercício de funções
transitórias na Região Administrativa Especial de Macau, concedida a
Sílvia Maria Trindade Barradas, pelo período de dois anos, com efeitos
a partir de 1 de outubro de 2012.
23 de outubro de 2012. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, Hélder Manuel Sebastião Rosalino.
206621283

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Aviso (extrato) n.º 1/2013
Abertura de concurso externo de ingresso para o provimento de
um posto de trabalho da categoria de técnico de informática
grau 1 nível 1, da carreira de informática, do mapa de pessoal
do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
julho conjugado com o artigo 35.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro,
mantido em vigor pelo artigo 20.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro,
torna-se público que, por despacho do Secretário-Geral do Ministério dos
Negócios Estrangeiros de 16.11.2012, se encontra aberto concurso externo
de ingresso, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, destinado ao preenchimento de um
posto de trabalho, na carreira (não revista) de técnico de informática do grau
1 nível 1, do mapa de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
O presente recrutamento foi precedido de parecer prévio favorável
de S. Exa. o Secretário de Estado da Administração Pública, através do
Despacho n.º 37027/2012-SEAP, de 26.10.2012, de modo a possibilitar
o recrutamento, não apenas de trabalhadores com relação jurídica de
emprego público, por tempo indeterminado, mas também de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado
ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 6.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.
2 — Prazo de validade: O concurso destina-se ao preenchimento
do posto de trabalho a ocupar (um posto), caducando com o seu preenchimento.

3 — Local de trabalho: Direção de Serviços de Cifra e Informática
da Secretaria Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sita no
Largo do Rilvas — 1399-030 Lisboa.
4 — Conteúdo funcional:
Assegurar o processamento de todas as comunicações por telegramas
e telecópias, enviadas e recebidas através do Ministério para uma rede
complexa de cerca de 500 utilizadores repartidos entre diversas entidades
nacionais (PR, PM, MFIN, EMGFA), serviços internos do MNE e utilizadores na rede diplomática externa (Embaixadas, Consulados, Missões junto
de Organizações Internacionais), e deve igualmente assegurar a capacidade
de resposta, permanente e por vezes imediata, do MNE nos diversos fóruns
a que é chamado a intervir (como por exemplo a UE, a NATO ou a ONU);
Garantir a segurança, confidencialidade e integridade da informação,
o que requer conhecimentos especializados de informática e de gestão de
redes de elevada complexidade e alto nível de exigência de segurança;
Cumprir os requisitos de segurança exigidos pela NATO, União Europeia e OSCE que permitem a circulação por via eletrónica de matérias
classificadas;
Prestar apoio técnico especializado aos utilizadores da rede, inclusive
fora do território nacional e sempre que necessário em língua inglesa;
Gerir infraestruturas tecnológicas e ter capacidade de configurar e instalar
sistemas operativos e servidores; configuração e instalação de Ative Directory;
Sistemas de Gestão de Conteúdos, Internet e Intranet, Redes e Comunicações;
Conhecimentos de linguagem SQL.
5 — Remuneração e condições de trabalho — as condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vigentes para os contratados
em funções públicas e a remuneração a fixada nos termos do Decreto-Lei
n.º 97/2001, e legislação complementar.
6 — Requisitos de admissão ao concurso:
6.1 — Requisitos gerais — os referidos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de julho e artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, e que são:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela
Constituição, lei especial ou convenção internacional;
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 da vacinação obrigatória.
6.2 — Requisitos especiais — o nível habilitacional exigido é: adequado curso tecnológico, curso das escolas profissionais ou curso que
confira certificado de qualificação de nível III em áreas de informática,
de acordo com o estabelecido na alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março.
6.3 — Requisitos preferenciais — Fluência na língua inglesa e certificação da frequência do curso geral de Segurança da Informação
Classificada do Gabinete Nacional de Segurança.
7 — Métodos de Seleção — os métodos de seleção a utilizar são os
previstos nos artigos 19.º, 20.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11
de julho.
a) Prova de conhecimentos específicos
b) Entrevista profissional de seleção
7.1 — A Prova de conhecimentos específicos visa avaliar os conhecimentos académicos e, ou, profissionais e as competências técnicas dos
candidatos necessárias ao exercício das funções descritas no ponto 4.
Terá a forma de uma prova escrita e uma duração aproximada de uma
hora e trinta minutos, obedecendo ao seguinte programa:
7.2 — A Entrevista profissional de seleção visa avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objetiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo considerados os seguintes fatores de apreciação:
a) Aptidão técnica e profissional;
b) Sentido crítico, lógica e clareza de raciocínio;
c) Motivação e interesse para o desenvolvimento da função;
d) Capacidade de expressão e fluência verbais;
e) Autoconfiança/segurança;
7.3 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/09,
de 11 de julho, a prova de conhecimentos específicos é eliminatória.
8 — Sistema de classificação: Na classificação dos métodos de seleção
e na classificação final adotar-se-á a escala de 0 a 20 valores, sendo eliminados ou excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior
a 9,5 valores na prova de conhecimentos ou na classificação final.
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8.1 — As atas do Júri, de onde constam a grelha classificativa e o
sistema de valoração final do método, serão facultadas aos candidatos,
sempre que solicitadas.
9 — Formalização das candidaturas — As candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e entregue pessoalmente ou remetido por
correio registado, com aviso de receção, para Serviço de Expediente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Largo do Rilvas — 1399-030 Lisboa.
9.1 — Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

Gestão e Administração de ambientes Windows
“Planning, Implementing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Ative Directory Infrastructure, Jill Spealman & Kurt Hundson
& Melissa Craft, Amazon”
“Introducing Windows Server 2008 R2, Charlie Russel & Craig
Zacker”
“TCP-IP em Redes Microsoft Para Profissionais — 5.ª Edição Atualizada, Paulo Loureiro, FCA”
16 de novembro de 2012. — O Diretor, José Augusto Duarte.
206624442

a) Identificação completa (nome, data de nascimento, número e data de
validade do bilhete de identidade/cartão do cidadão e serviço que o emitiu, número de identificação fiscal, residência, código postal e telefones de contacto);
b) Habilitações Literárias;
c) No caso de ser detentor de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado, indicar a categoria que detém e respetivo índice
remuneratório, serviço a que pertence e natureza do vínculo;
d) Identificação do concurso, com referência ao posto de trabalho a
que concorre, bem como ao número e data do Diário da República onde
se encontra publicado o presente aviso;
e) Declaração sob compromisso de honra de que reúne os requisitos
gerais de admissão, nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de julho e do artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.

Por despacho do secretário-geral de 22 de novembro de 2012, nos
termos do disposto no n.º 4 do artigo 27.º da Lei n.º 2/004, de 15 de
janeiro, alterada a republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
foi determinada a cessação da designação, em regime de substituição, do
licenciado Adolfo Louro Alves no cargo de direção intermédia de 2.º grau
de chefe de divisão de Emergência Consular integrado na Direção de
Serviços de Administração e Proteção Consulares da Direção-Geral
dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas do Ministério
dos Negócios Estrangeiros, com efeitos a 1 de novembro de 2012.

9.2 — A apresentação da candidatura deverá ser acompanhada, sob
pena de exclusão, dos seguintes elementos:

5 de dezembro de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de
Administração, José Augusto Duarte.
206623105

a) Currículo profissional detalhado, devidamente assinado, donde constem, para além de outros elementos julgados necessários, os seguintes:
habilitações literárias e profissionais, cursos realizados e participação em
ações de formação e respetiva duração, funções que exercem e exerceram;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Documento comprovativo das habilitações profissionais, cursos
e ações de formação;
d) Declaração atualizada, passada pelo organismo de origem da qual
conste, de maneira inequívoca, a natureza do vínculo, a categoria detida,
a antiguidade na atual categoria, na carreira e na função pública, bem
como indicação da classificação de serviço ou avaliação do desempenho
referente aos últimos dois anos;
e) Declaração do conteúdo funcional, atualizada e passada pelo organismo em que presta serviço.
10 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.
11 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, a apresentação de elementos comprovativos das suas declarações.
12 — Publicitação e informações: As listas dos candidatos admitidos e
excluídos e de classificação final serão divulgadas nos termos dos artigos
33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho.
13 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 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.
14 — Nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, nos concursos em que o número de lugares
a preencher seja um, não é fixada quota de lugares a prover para candidatos
com deficiência, tendo o candidato com deficiência preferência em igualdade
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal.
15 — Composição e identificação do Júri:
Presidente — Maria João Boavida, Chefe de Divisão
1.º Vogal efetivo — João Alves Fernandes, Chefe de Divisão
2.º Vogal efetivo — José Morujo, Técnico Superior
1.º Vogal suplente — Ana Coutinho Vieira, Chefe de Divisão
2.º Vogal suplente — Ricardo Lemos, Técnico Informática de grau 1
nível 1
16 — Legislação e bibliografia: Legislação e bibliografia: Nos termos
do n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, indica-se a legislação e bibliografia necessária à preparação para a prova de
conhecimentos específicos:
Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro (Lei Orgânica do MNE)
Decreto Regulamentar n.º 10/2012, de 19 de janeiro de 2012 (Lei
Orgânica da Secretaria Geral)
Portaria n.º 33/2012, de 30 de abril (Estrutura Nuclear da Secretaria
Geral do MNE e dos Serviços que a integram)
Resolução de Conselho de Ministros 50/88 de 3 de dezembro de 1988
(Segurança de Matérias Classificadas SEGNAC 1)
Resolução de Conselho de Ministros 16/94 de 22 de março de 1994
(Segurança das Telecomunicações SEGNAC 3)
Resolução de Conselhos de Ministros 5/90 de 28 de fevereiro de 1990
(Segurança nos Sistemas Informáticos SEGNAC 4)

Despacho (extrato) n.º 3/2013

Despacho (extrato) n.º 4/2013
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de
26 de novembro de 2012, nos termos das disposições conjugadas nos artigos 5.º, n.º 1 do 43.º e 44.º do Decreto-Lei n.º 40-A/98, de 27 de fevereiro,
as alíneas d) e f) do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 204/2006, de
27 de outubro, mantido em vigor por força do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, foi determinado que o Ministro
Plenipotenciário de 2.ª Classe — pessoal diplomático do Ministério dos
Negócios Estrangeiros — Manuel Maria Camacho Cansado Carvalho,
que, por Despacho n.º 31717/2008, publicado no Diário da República
2.ª série, n.º 240, de 12 de dezembro foi nomeado Cônsul-Geral de
Portugal em Macau, seja exonerado do referido cargo e transferido
para os serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
5 de dezembro de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de
Administração, José Augusto Duarte.
206623195
Despacho (extrato) n.º 5/2013
1 — Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros,
de 23 de novembro de 2012, nos termos das disposições conjugadas do
n.º 1 do artigo 5.º e do artigo 44.º ambos do Decreto-Lei n.º 40-A/98, de 27
de fevereiro, no disposto na alínea c) do n.º 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei
n.º 121/2011, de 29 de dezembro, foi determinado que o Ministro Plenipotenciário de 1.ª Classe — pessoal diplomático do Ministério dos Negócios
Estrangeiros — João Maria Rebelo de Andrade Cabral que, por Despacho
(extrato) n.º 10470/2011, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 159,
de 19 de agosto foi colocado na Missão Permanente de Portugal junto da
Organização das Nações Unidas — ONU, em Nova Iorque, equiparado nos
ternos do disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 40-A/98, de 27 de fevereiro
e para todos os efeitos legais a chefe de missão, durante o mandato de Portugal
como membro não permanente do Conselho de Segurança, seja transferido
para os serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
2 — O referido despacho produz efeitos a 31 de dezembro de 2012.
5 de dezembro de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de
Administração, José Augusto Duarte.
206623551
Despacho (extrato) n.º 6/2013
Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de
26 de novembro de 2012, nos termos das disposições conjugadas do n.º 1
do artigo 5.º e no artigo 44.º ambos do Decreto-Lei n.º 40-A/98, de 27 de
fevereiro e a alínea c) do n.º 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 121/2011,
de 29 de dezembro, e considerando o disposto no n.º 3 do artigo 40.º
do Decreto-Lei n.º 40-A/98, de 27 de fevereiro, foi determinado que a
Conselheira de Embaixada — pessoal diplomático do Ministério dos
Negócios Estrangeiros — Isabel Maria Oliveira Brilhante Pedrosa seja
colocada na Embaixada de Portugal em Trípoli.
5 de dezembro de 2012. — O Diretor do Departamento Geral de
Administração, José Augusto Duarte.
206623592

