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pessoa colectiva 508447070, com sede na Avenida da República, 15,
5.º, 1050-187 Lisboa, a isenção de IRC nos termos e com a seguinte
amplitude:
Categoria B — Rendimentos empresariais derivados do exercício
das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no âmbito dos
seus fins estatutários;
Categoria E — Rendimentos de capitais com excepção dos provenientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem depositados,
nos termos da legislação em vigor;
Categoria F — Rendimentos prediais;
Categoria G — Incrementos patrimoniais
Esta isenção aplica-se a partir de 2008/06/04, em conformidade com o
artigo 12.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais e com o n.º 3 do artigo 65.º
do Código de Procedimento e de Processo Tributário, e é válida por um
período de dois anos, ficando a revalidação a depender da manutenção
da qualidade de ONGD, mediante o reconhecimento nos termos do
artigo 8.º da Lei n.º 66/98, de 14 de Outubro.
A isenção fica condicionada à observância continuada dos requisitos
estabelecidos nas alíneas a), b), e c) do n.º 3 do artigo 10.º do Código
do IRC, com as consequências, em caso de incumprimento, previstas
nos n.os 4 e 5 deste artigo.
12/08/2010. — A Subdirectora-Geral dos Impostos, Teresa Maria
Pereira Gil (por subdelegação, aviso n.º 7337/2010, Diário da República,
2.ª série, n.º 71, de 12/04/2010).
304527336

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Aviso n.º 16812/2011
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de três postos de trabalho da carreira/categoria de
assistente técnico, conforme caracterização no mapa de pessoal
do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Nos termos do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 6.º e do artigo 50.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que, por despacho do
Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de 11.08.2011,
se encontra aberto procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicitação no Diário da República, tendo em
vista o preenchimento de três postos de trabalho para a carreira/categoria de
assistente técnico, na modalidade de relação jurídica de emprego público,
titulada por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Para os efeitos do estipulado nos n.os 1 e 3 do artigo 4.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, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento próprias, presumindo-se igualmente a inexistência
de reservas de recrutamento constituídas pela ECCRC, porquanto não
foram ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos artigos 41.º e seguintes da referida portaria.
1 — Identificação e caracterização do posto de trabalho: três (3) postos
de trabalho — Desempenho de funções na Divisão de Vencimentos e
Abonos da Direcção de Serviços de Recursos Humanos do Ministério
dos Negócios Estrangeiros:
Actividade a desenvolver: funções de natureza executiva, de aplicação
de métodos e processos com base em directivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, designadamente: executar
todos os procedimentos relativos ao processamento de vencimentos,
abonos e outras remunerações devidas ao pessoal do MNE afectos aos
serviços internos e externos.
2 — Local de trabalho — Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, sita no Largo do Rilvas — 1399-030 Lisboa.
3 — Nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro, o recrutamento é circunscrito a trabalhadores com relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado já estabelecida.
4 — Nos termos do artigo 40.º da Lei n.º 55-A/2010, 31 de Dezembro,
não poderão ser opositores ao presente procedimento concursal os trabalhadores de órgãos e serviços das administrações regionais e autárquicas.
5 — Tendo em conta o preceituado no artigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, na actual redacção e sem prejuízo do disposto no n.º 6
do mesmo artigo, o posicionamento remuneratório dos trabalhadores
recrutados é objecto de negociação com a entidade empregadora pública
e terá lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal, com
as limitações impostas pelo n.º 10 do artigo 24.º da Lei n.º 55-A/2010, de
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31 de Dezembro, em conjunto com o disposto no artigo 26.º, desta última
lei. Nos termos do artigo 24.º, da Lei n.º 55-A/2010, não poderá haver,
no decurso do ano civil de 2011, qualquer valorização remuneratória
dos trabalhadores candidatos a procedimento concursal.
5.1 — De acordo com disposto na subalínea ii) da alínea d) do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, na redacção dada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de Abril, a posição remuneratória de
referência é a 1.ª .
6 — Requisitos de admissão relativos ao trabalhador: ser detentor
de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado ou
encontrar-se em situação de mobilidade especial e possuir os requisitos
enunciados no artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.
6.1 — Para efeitos do presente procedimento concursal de recrutamento 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 órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho
para cuja ocupação se publicita o procedimento.
6.2 — Requisitos específicos:
Nível habilitacional: 12.º ano de escolaridade ou conforme o estabelecido no artigo 115.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.
Não é admitida a possibilidade de substituição do nível habilitacional
por formação ou experiência profissional.
7 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o
preenchimento dos postos de trabalho a ocupar (três postos) e para os
efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de Janeiro.
8 — Formalização das candidaturas:
8.1 — Nos termos conjugados dos artigos 27.º e 51.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, de 22 de Janeiro, alterada e republicada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de Abril, as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante preenchimento do formulário tipo, publicitado
pelo Despacho (extracto) n.º 11321/2009, DR n.º 89, 2.ª série, de 8 de
Maio de 2009 e disponibilizado no sítio do Ministério dos Negócios
Estrangeiros www.mne.gov.pt, o qual deverá ser dirigido ao Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e entregue pessoalmente ou remetido por correio registado, com aviso de recepção, para
Serviço de Expediente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Largo
do Rilvas — 1399-030 Lisboa.
8.2 — A apresentação do formulário de candidatura deverá ser acompanhado, sob pena de exclusão, dos seguintes elementos:
a) Currículo profissional detalhado, devidamente assinado, donde
constem, para além de outros elementos julgados necessários, os seguintes: habilitações literárias, funções que exercem e exerceram, bem
como a formação profissional detida.
b) Documento comprovativo das habilitações literárias.
c) Documento comprovativo das habilitações profissionais, cursos e
acções de formação frequentadas e relacionadas com o conteúdo funcional do posto de trabalho, com indicação das entidades promotoras
e respectiva duração.
d) Declaração actualizada, emitida e autenticada pelo Serviço de
origem (com data posterior à data de publicação do presente Aviso),
da qual conste
1) A modalidade da relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado de que é titular,
2) A carreira e categoria de que é titular;
3) A posição remuneratória correspondente à remuneração que aufere
nessa data,
4) A avaliação de desempenho relativa aos últimos 3 anos, nos termos
da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da já citada Portaria.
f) Declaração de conteúdo funcional emitida pelo serviço onde o
candidato exerce funções (com data posterior à data de publicação do
presente Aviso), devidamente autenticada e actualizada, da qual conste
a descrição pormenorizada da actividade que se encontra a exercer, em
conformidade com o mapa de pessoal aprovado.
9 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.
9.1 — 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.
10 — Composição e identificação do Júri:
Presidente: Carla Rodrigues, Chefe de divisão de Vencimentos e
Abonos;
1.º Vogal efectivo: José Morujo, Técnico Superior, que substituirá o
Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos;
2.º vogal efectivo: Helena Sequeira, Técnica superior;
Vogais suplentes: Elsa Candeias e Hugo Almeida, Técnicos Superiores.
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11 — Métodos de Selecção: face à urgência do recrutamento supra
aludido, que se verifica devido à inexistência de trabalhadores para a
realização das actividades inerentes aos postos de trabalho a concurso,
no âmbito das atribuições e competências do Departamento Geral de
Administração e, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 53.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com a redacção que lhe é dada
pelo artigo n.º 33.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, e o disposto
nos artigos 6.º e 7.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 21 de Janeiro, alterada
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de Abril, será adoptado apenas um
método de selecção obrigatório, a Avaliação Curricular, completado por
um método de selecção facultativo, Entrevista Profissional de Selecção.
a) Avaliação Curricular (AC) — visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada,
tipo de funções exercidas e avaliação de desempenho obtida. Será classificada numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até às centésimas.
b) Entrevista Profissional de Selecção (EPS) — incidente sobre a experiência profissional dos candidatos e aspectos comportamentais evidenciados durante a realização deste método, designadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.
12 — Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 6.º e do n.º 2 do
artigo 7.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, alterada pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de Abril, a ponderação para a valoração
final da Avaliação Curricular é de 70 % e para a Entrevista Profissional
de Selecção é de 30 %.
13 — Atenta a celeridade justificada no ponto anterior, o procedimento
decorrerá através da utilização faseada dos métodos de selecção, conforme previsto no artigo 8.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.
14 — Cada um dos métodos de selecção tem carácter eliminatório,
sendo excluídos do procedimento os candidatos que obtenham uma
valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de selecção, não lhes
sendo, nesse caso, aplicado o método de selecção seguinte.
15 — A valoração final dos candidatos expressa-se numa escala de 0
a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de selecção, considerando-se
excluído o candidato que tenha obtido uma classificação final inferior
a 9,5 valores.
16 — As actas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação
e respectiva ponderação de cada um dos métodos a utilizar, a grelha
classificativa e o sistema de valoração final do método, serão facultadas
aos candidatos, sempre que solicitadas.
17 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será afixada
no “local de estilo” do Ministério dos Negócios Estrangeiros e ainda,
disponibilizada na página electrónica do Ministério, após aplicação dos
métodos de selecção.
18 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, o presente aviso será publicitado na Bolsa
de Emprego Público (www.bep.gov.pt), na página electrónica do Ministério
dos Negócios Estrangeiros e em jornal de expansão nacional, por extracto.
19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a “Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente
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.”
16 de Agosto de 2011. — O Director, José Augusto Duarte.
205053699

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Autoridade Nacional de Protecção Civil
Despacho n.º 10736/2011
Nomeação para o cargo de Dirigente Intermédio de 2.º grau — Chefe
do Núcleo de Informática, da Direcção Nacional de Recursos
de Protecção Civil, da Autoridade Nacional de Protecção Civil
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de
Abril, prevê, no n.º 4 do seu artigo 2.º, conjugado com o artigo 20.º, que
o recrutamento dos titulares dos cargos de direcção intermédia de 2.º grau
seja efectuado por selecção de entre trabalhadores com quatro anos de experiência profissional em carreira para cujo provimento seja legalmente
exigível uma licenciatura, dotados de competência técnica e aptidão para
o exercício de funções de direcção, coordenação e controlo;

Considerando que o júri, na acta final que integra o respectivo procedimento concursal, propôs a nomeação do candidato admitido, Engenheiro
Paulo Jorge da Silva Machado por reunir as condições exigidas para o
desempenho do cargo a prover:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 20.º e do n.º 3 do artigo 21.º,
ambos da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de
Dezembro e pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, nomeio em comissão
de serviço, e pelo período de três anos, o Engenheiro Paulo Jorge da Silva
Machado para o cargo de Chefe do Núcleo de Informática da Direcção
Nacional de Recursos de Protecção Civil.
A presente nomeação tem efeitos à data da assinatura do despacho.
5 de Maio de 2011. — O Presidente, Arnaldo Cruz.
ANEXO
Síntese curricular
Nome — Paulo Jorge da Silva Machado.
Data de nascimento — 31 de Agosto de 1971.
Formação académica:
1990-1995 — Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (ramo de Sistemas Electrónicos e Computadores), Instituto
Superior Técnico, Lisboa.
Resumo profissional:
Desde Abril de 2007 até à presente data, exerce o cargo de Chefe do
Núcleo de Informática, da Unidade de Recursos Tecnológicos da Autoridade Nacional de Protecção Civil, em comissão de serviço, em regime
de substituição. Dos projectos executados destacam-se os seguintes:
Implementação de um sistema de Gestão Documental;
Integração da ANPC na infra-estrutura de serviços partilhados
(RNSI — Rede Nacional de Segurança Interna) do Ministério da Administração Interna;
Instalação de um Sistema Nacional de Videoconferência;
Responsável pela componente tecnológica do Centro Táctico de
Comando (CETAC), que é uma estrutura operacional móvel de elevada
valia para o sistema de protecção e o socorro nacional;
Elaboração de candidaturas QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) e controlo da execução dos projectos, nomeadamente
o Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses (RNBP) e o
Sistema de Apoio à Decisão Operacional (SADO);
Membro do júri de concursos públicos com publicidade internacional.
Entre Junho de 1996 e Abril de 2007, desempenhou funções no Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde (IGIF), Ministério
da Saúde, tendo ingressado na função pública em 12 de Novembro de
1999. Das funções desempenhadas destacam-se as seguintes:
Coordenação de uma equipa de administração e helpdesk para apoio
a uma base de dados de recursos humanos e vencimentos instalada a
nível nacional nas instituições do Ministério da Saúde;
Coordenação da equipa de administração de sistemas e apoio aos utilizadores e responsabilidade pela manutenção de toda a infra-estrutura tecnológica;
Responsável pela aquisição de equipamento informático;
Administração de bases de dados Oracle e servidores com sistemas
operativos Microsoft e Unix;
Entre Outubro de 1994 e Outubro de 1995, efectuou estágio no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores (INESC).
Formação complementar:
Curso de Elaboração e implementação de um sistema de indicadores
de Desempenho — Serviços Centrais (cento e vinte e oito horas);
Curso sobre O Novo Regime da Contratação Pública — Aspectos
Fundamentais (sete horas e meia);
Curso de Data para SQL Server for the Oracle DBA Workshop (vinte
e quatro horas);
Curso M2797 — Designing a Reporting Solution Arquitecture Using
Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services (catorze horas);
Curso M2796 — Designing an Analysis Solution Arquitecture Using
Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (vinte e uma horas);
Curso M2795 — Designing an ETL Solution Arquitecture Using
Microsoft SQL Server 2005 Integration Services (catorze horas);
Curso de Microsoft Exchange Server 2003 — instalação e administração (trinta horas);
Curso de Microsoft Windows 2003 Server — instalação e administração (trinta horas);
Curso de Oracle 9I: backup e recuperação avançada (dezoito horas);
Curso de Oracle 9I: Real Applications Clusters (dezoito horas);

