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o despacho do Secretário de Estado da Administração Pública, sob o 
n.º 2940/2012/SEAP, de 24 de agosto de 2012, a valorização remune-
ratória que se efetivará aquando da cessação das funções dirigentes, 
é possível, na medida que assenta na reunião dos pressupostos legais 
exigíveis em data anterior a 1 de janeiro de 2011, não devendo ser 
abrangida pela proibição de valorizações remuneratórias constantes nas 
Leis do Orçamento de Estado desde o ano de 2011 (artigo 24.º da Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro).

28 de abril de 2016. — O Subdiretor -Geral, João Carvalho.
209547117 

 Despacho (extrato) n.º 6121/2016
Por meu despacho de 01 de abril de 2016, e na sequência de parecer 

favorável do Secretário -Geral do Ministério da Justiça, foi o licenciado 
Hernâni Manuel de Castro Vieira, administrador prisional do 2.º grau, 
da carreira de administrador prisional, do mapa de pessoal da Direção-
-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, provido na categoria de 
administrador prisional de 1.º grau, escalão 1, índice 710, com efeitos 
a 13 de outubro de 2003, nos termos da aplicação conjugada dos 
artigos 29.º e 30.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, e n.º 4 do artigo 37.º do Decreto -Lei 
n.º 215/2012, de 28 de setembro. Observando o despacho do Secretário 
de Estado da Administração Pública, sob o n.º 2940/2012/SEAP, de 
24 de agosto de 2012, a valorização remuneratória que se efetivará 
aquando da cessação das funções dirigentes, é possível, na medida que 
assenta na reunião dos pressupostos legais exigíveis em data anterior 
a 1 de janeiro de 2011, não devendo ser abrangida pela proibição de 
valorizações remuneratórias constantes nas Leis do Orçamento de 
Estado desde o ano de 2011 (artigo 24.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 
31 de dezembro).

28 de abril de 2016. — O Subdiretor -Geral, João Carvalho.
209547085 

 CULTURA

Direção-Geral do Património Cultural

Aviso n.º 5931/2016

Conclusão com sucesso de período experimental
Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, torna -se público que Cesaltina de Jesus e Silva concluiu 
com sucesso o seu período experimental de função na carreira/categoria 
de assistente técnico na sequência de celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado com esta Direção -Geral, 
obtendo uma avaliação final de 16,40 valores nos termos do processo 
de avaliação, homologado por despacho de 26 -11 -2015 da Exma. Sra. 
Diretora -Geral, contando o tempo de duração para efeitos da atual 
carreira e categoria.

28 de abril de 2016. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.

209546437 

 Aviso n.º 5932/2016

Nos termos do disposto nos n.os 8 e 9 do artigo 21.º e da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alte-
rada e republicada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se 
público que, por despacho da Diretora -Geral do Património Cultural, 
de 27 de abril de 2016, foi determinada a alteração da composição 
do júri do procedimento concursal para ocupação de um (1) posto de 
trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, para a carreira e categoria de técnico 
superior (História) do mapa de pessoal da DGPC, para o Departa-
mento de Museus, Conservação e Credenciação, aberto pelo aviso 
1441/2016, publicado no Diário da República 2.ª série n.º 26, de 8 

de fevereiro, passando o júri do referido procedimento concursal a 
ter a seguinte composição:

Presidente do Júri — David Manuel Gargalo dos Santos, Subdiretor-
-Geral da Direção -Geral do Património Cultural;

1.º Vogal efetivo — Maria do Céu Mendes Boavida, Técnica Superior 
da Divisão de Recursos Humanos, Expediente e Arquivo;

2.º Vogal efetivo — Fernando Manuel Valério de Morais Mota Car-
neiro, Técnico Superior do Departamento de Museus, Conservação e 
Credenciação;

1.º Vogal Suplente — Teresa da Paz Sanches de Miranda Mourão, 
Diretora em substituição do Departamento de Museus, Conservação 
e Credenciação;

2.º Vogal Suplente — Pedro de Almeida Marques, Técnico Superior 
da Divisão de Recursos Humanos Expediente e Arquivo.

Nos termos do disposto no n.º 10, do artigo 21.º do referido diploma, 
o novo Júri designado dará continuidade e assume integralmente todas 
as diligências do procedimento já efetuadas.

28 de abril de 2016. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.

209546404 

 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 
E PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.

Aviso n.º 5933/2016

1 — Concurso para recrutamento de um investigador auxiliar — Ao 
abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 34.º do Decreto -Lei n.º 36/2015, de 9 
de março, e da publicação da deliberação (extrato) n.º 351/2016 publicada 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 47, de 2016 -03 -08, de nomeação e 
com a composição do respetivo júri, torna -se público que por deliberação do 
Conselho Diretivo do LNEC, I. P., de 2015 -10 -21, foi autorizada a abertura, 
pelo prazo de 30 dias úteis, de concurso externo para recrutamento de um 
investigador auxiliar, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo determinado, pelo período de um ano, eventualmente renovável 
até ao limite de 3 anos, para a área científica de Materiais de Construção, 
do mapa de pessoal deste Laboratório Nacional. Foi dado cumprimento ao 
artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, tendo a Direção -Geral 
da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), entidade 
gestora do sistema de requalificação, informado não haver trabalhadores 
em situação de requalificação com o perfil pretendido.

2 — Natureza e validade do concurso
2.1 — O concurso consiste na apreciação do curriculum vitae e da 

obra científica dos candidatos.
2.2 — O concurso é válido apenas para o preenchimento do posto de 

trabalho indicado, isto é, a validade do concurso caduca com a ocupação 
do posto de trabalho.

3 — Legislação aplicável — O presente concurso rege -se pelas dis-
posições do Decreto -Lei n.º 124/99, de 20 de abril, pela Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, e, subsidiariamente, pela Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, na parte 
que lhe é aplicável.

4 — Conteúdo funcional — Cabe ao investigador auxiliar executar, 
com caráter de regularidade, atividades de investigação e desenvolvi-
mento e todas as outras atividades científicas e técnicas enquadradas 
nas missões deste Laboratório Nacional, incluindo:

a) Participar na conceção, desenvolvimento e execução de projetos 
de investigação e desenvolvimento e em atividades científicas e técnicas 
conexas;

b) Orientar os trabalhos desenvolvidos no âmbito dos projetos a seu 
cargo;

c) Colaborar no desenvolvimento de ações de formação e capacitação 
no âmbito da metodologia da investigação e desenvolvimento;

d) Acompanhar os trabalhos de investigação desenvolvidos pelos 
bolseiros e demais formandos acolhidos no LNEC, e participar na sua 
formação;

e) Orientar e participar em programas de formação da instituição;
f) Orientar teses de estudantes do ensino superior, designadamente de 

licenciatura, de pós -graduação, de mestrado e de doutoramento;


