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c) Lei Orgânica do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Decreto-Lei
n.º 121/2011, de 29 de dezembro
d) Estrutura orgânica da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios
Estrangeiros
e) Autores vários — Windows 7; Porto Editora
f) Sérgio Sousa, Maria José Sousa — Microsoft Office 2010,
FCA — Editora de Informática, L.da
g) Richard Petersen — Linux: The Complete Reference (6.ª edição);
McGraw Hill
h) José Gouveia, Alberto Magalhães — Hardware para PC e redes
(2.ª Edição atualizada) FCA — Editora de Informática, L.da
i) José Gouveia, Alberto Magalhães — Redes de Computadores, Curso
Completo, (5.ª Edição) FCA — Editora de Informática, L.da
j) Edmundo Monteiro, Fernando Boavida — Engenharia de Redes
Informáticas, (8.ª Edição) FCA — Editora de Informática, L.da
k) José Alves Marques, Paulo Guedes — Tecnologia de Sistemas
Distribuídos, (2.ª Edição) — FCA — Editora de Informática, L.da
l) Alberto Carneiro — Introdução à Segurança dos Sistemas de Informação, FCA — Editora de Informática, L.da
m) João Varajão — Arquitetura da Gestão de Sistemas de Informação
(3.ª Edição Atualizada) FCA — Editora de Informática, L.da
30 de agosto de 2016. — O Diretor, Gilberto Jerónimo.

209836903

Declaração de retificação n.º 891/2016
Por ter saído com inexatidão o Despacho (extrato) n.º 10736/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 166, de 30 de agosto,
retifica-se que onde se lê (a p. 27047) «foi determinado que o Ministro
Plenipotenciário de 2.ª classe Nuno de Melo Belo, pessoal do Ministério
dos Negócios Estrangeiros» deve ler-se «foi determinado que o Ministro
Plenipotenciário de 1.ª classe Nuno de Melo Belo, pessoal do Ministério
dos Negócios Estrangeiros».
30 de agosto de 2016. — O Diretor do Departamento Geral de
Administração, Gilberto Jerónimo.
209837543

FINANÇAS
Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores
em Funções Públicas
Aviso n.º 10988/2016
A Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções
Públicas, INA, pretende recrutar um técnico de informática mediante
mobilidade, na modalidade de mobilidade na categoria, nos termos do
disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
para o exercício de funções na área do desenvolvimento de sistemas
de informação na Divisão de Sistemas e Tecnologias da Informação da
Direção de Serviços de Desenvolvimento Organizacional e Sistemas
de Informação, para preenchimento de um posto de trabalho com a seguinte caracterização: programação em linguagens correntes; instalação,
parametrização e administração de produtos open source; instalação,
construção e administração de sites; construção de formulários online
em diferentes ambientes, incluindo open source.
1 — Requisitos gerais de admissão:
1.1 — Ser titular de vínculo de emprego público na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;
1.2 — Estar integrado na carreira de técnico de informática.
2 — Local de trabalho: Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, INA, Alameda Hermano Patrone,
1495 -064 Algés.
3 — Prazo e forma de apresentação das candidaturas: Os interessados
devem, no prazo de dez dias úteis contados da publicação do presente
Aviso, enviar requerimento dirigido à Diretora-Geral do INA, com
a menção expressa da modalidade do vínculo de emprego detido, da
carreira, da posição e nível remuneratórios e respetivo montante. Deve,
ainda, ser indicado o endereço eletrónico e número de telefone para
posterior contacto.
4 — Documentos que acompanham a candidatura:
4.1 — Curriculum profissional detalhado;
4.2 — Fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações
literárias.
5 — Métodos de Seleção: A seleção dos candidatos será efetuada
com base na análise curricular, podendo ser complementada com uma
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eventual entrevista profissional de seleção. A referida análise curricular
tem caráter eliminatório, pelo que apenas os candidatos pré-selecionados
serão contactados para a realização da referida entrevista profissional
de seleção.
6 — Envio de candidaturas: As candidaturas, identificadas com a menção «Recrutamento por mobilidade na categoria», devem ser enviadas
para: INA — Rua Filipe Folque, 44, 1069-123 Lisboa.
A presente oferta de emprego será igualmente publicitada em www.
bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte à presente publicação.
29 de agosto de 2016. — A Diretora-Geral, Elisabete Reis de Carvalho.
209835501
Aviso n.º 10989/2016
A Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, INA, pretende recrutar um técnico superior mediante mobilidade
na modalidade, de mobilidade na categoria, nos termos do disposto nos
artigos 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada em Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para o exercício
de funções na área do planeamento e gestão do desempenho organizacional da Direção de Serviços de Desenvolvimento Organizacional e
Sistemas de Informação, para preenchimento de um posto de trabalho
com a seguinte caracterização: apoio à elaboração e monitorização do
QUAR; apoio à elaboração e monitorização do Plano de Atividades
e elaboração de Relatórios de Atividade; promoção da adoção e implementação de técnicas e instrumentos de planeamento e avaliação
de desempenho organizacional; definição e gestão de indicadores de
apoio à decisão.
1 — Requisitos gerais de admissão:
1.1 — Ser titular de vínculo de emprego público na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;
1.2 — Estar integrado na carreira e categoria de técnico superior.
2 — Local de trabalho: Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, INA, Alameda Hermano Patrone,
1495-064 Algés.
3 — Prazo e forma de apresentação das candidaturas: Os interessados
devem, no prazo de dez dias úteis contados da publicação do presente
Aviso, enviar requerimento dirigido à Diretora-Geral do INA, com
a menção expressa da modalidade do vínculo de emprego detido, da
carreira, da posição e nível remuneratórios e respetivo montante. Deve,
ainda, ser indicado o endereço eletrónico e número de telefone para
posterior contacto.
4 — Documentos que acompanham a candidatura:
4.1 — Curriculum profissional detalhado;
4.2 — Fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações
literárias.
5 — Métodos de Seleção: A seleção dos candidatos será efetuada
com base na análise curricular, podendo ser complementada com uma
eventual entrevista profissional de seleção. A referida análise curricular
tem caráter eliminatório, pelo que apenas os candidatos pré-selecionados
serão contactados para a realização da referida entrevista profissional
de seleção.
6 — Envio de candidaturas: As candidaturas, identificadas com a menção «Recrutamento por mobilidade na categoria», devem ser enviadas
para: INA — Rua Filipe Folque, 44, 1069-123 Lisboa.
A presente oferta de emprego será igualmente publicitada em www.
bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte à presente publicação.
29 de agosto de 2016. — A Diretora-Geral, Elisabete Reis de Carvalho.
209835397
Aviso n.º 10990/2016
Nos termos previstos 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, por meu despacho de
9 de junho de 2016, foi autorizada a consolidação definitiva da situação
de mobilidade, na modalidade de mobilidade na categoria, da técnica
superior Hussnubanu Alibhai Ribeiro, em posto de trabalho previsto
no mapa de pessoal da Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas. A trabalhadora mantém a mesma posição
remuneratória e nível remuneratório da situação jurídico-funcional
de origem de acordo com o previsto no artigo 99.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada em Anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho.
Foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com efeitos a 9 de junho de 2016.
29 de agosto de 2016. — A Diretora-Geral, Elisabete Reis de Carvalho.
209836288

