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conferida pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, faz-se
público o seguinte:
1 — É aprovada a alteração simplificada da delimitação da Reserva
Ecológica Nacional do município de Mira, no âmbito da Ampliação
do cemitério da Praia de Mira, com a área a excluir identificada por
E2 na Carta e no quadro anexo ao presente despacho, que dele fazem
parte integrante.
2 — É publicada a Carta da REN do município de Mira, republicando
a versão aprovada.

3 — A referida Carta, o quadro anexo e a memória descritiva do
presente processo podem ser consultados na Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Centro, bem como na Direção-Geral
do Território.
4 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua
publicação.
9 de dezembro de 2015. — A Presidente, Ana Maria Pereira Abrunhosa.

QUADRO ANEXO
Alteração da Reserva Ecológica Nacional do Município de Mira,
no âmbito da Ampliação do Cemitério da Praia de Mira
Áreas de REN afetadas
Área a excluir
(n.º de ordem)

Fim a que se destina

E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tipologia

Superfície (ha)

Áreas de infiltração
máxima

0,88

Síntese da Fundamentação

Equipamento existente Equipamento existente anterior ao regime da REN identie sua ampliação
ficado no PGU da Praia e Lagoa de Mira e necessidade
de ampliação para a área desafetada do Regime Florestal
Parcial.
209302245

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral
Aviso (extrato) n.º 1376/2016
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 alínea d) do artigo 30.º
e n.º 1 alínea d) do artigo 31.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de ja-

neiro, na redação conferida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
notificam-se os candidatos a excluir do procedimento concursal comum
de recrutamento de quatro postos de trabalho da carreira/categoria de
técnico superior para desempenho de funções na Divisão de Vencimentos
e Representações da Direção de Serviços de Recursos Humanos do Departamento Geral de Administração, aberto pelo Aviso n.º 15072/2015,
publicado no Diário da República, n.º 252, 2.ª série, de 28 de dezembro
de 2015, para querendo, se pronunciarem sobre a exclusão, em sede de
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audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo, no prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação
do presente Aviso.
Para o efeito, deverá ser utilizado o formulário tipo, publicado pelo
Despacho (extrato) 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,
em http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-sabermais/
sobreo-ministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/avisossobre-procedimentos-concursais.aspx.
2 — Mais se notifica que a lista dos candidatos excluídos e respetivos
fundamentos de exclusão, se encontra afixada para consulta, no “local
de estilo” do MNE, no Palácio das Necessidades, no Largo do Rilvas,
em Lisboa, encontrando-se igualmente disponível na respetiva página
eletrónica.
O processo está disponível para consulta dos interessados nas instalações da Direção de Serviços de Recursos Humanos do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas, em
Lisboa, das 9 horas às 12.30 e das 14 h às 18 h.
22 de janeiro de 2016. — A Diretora Adjunta do Departamento Geral
de Administração, Maria da Luz Andrade.
209300293
Aviso (extrato) n.º 1377/2016
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.º, conjugado
com o n.º 3 alínea d) do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/209, de 22
de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6
de abril, os candidatos admitidos ao procedimento concursal comum
de recrutamento de dois postos de trabalho da carreira e categoria de
técnico superior para desempenho de funções na Divisão de Pessoal
dos Serviços Externos da Direção de Serviços de Recursos Humanos,
aberto pelo Aviso n.º 14192/2015, publicado no Diário da República
n.º 237, 2.ª série, de 3 de dezembro de 2015, ficam por este meio
convocados para a realização do método de seleção, Prova de Conhecimentos, que terá lugar no dia 29 de fevereiro de 2016, pelas
10h30m, nas instalações do MNE, no Palácio das Necessidades, Largo
do Rilvas, em Lisboa.
2 — Mais se informa que a Prova de Conhecimentos assumirá a
forma escrita e terá uma duração máxima de noventa minutos, não
sendo permitida qualquer tipo de consulta. Informa-se ainda que a
lista de candidatos admitidos se encontra disponível na página eletrónica do MNE http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-sabermais/sobreo-ministerio/avisos-sobre-procedimentos-concursais/
avisos-sobreprocedimentos-concursais. aspx.
3 — A fim de dar cumprimento ao n.º 6 do artigo 31.º, conjugado com
o n.º 3 alínea d) do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, informam-se
os candidatos excluídos, cuja lista se encontra igualmente disponível
na página eletrónica do MNE, da respetiva exclusão ao procedimento
concursal, podendo deste ato ser interposto recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 1 do artigo 39.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.
25 de janeiro de 2016. — A Diretora Adjunta do Departamento Geral
de Administração, Maria da Luz Andrade.
209305348
Aviso n.º 1378/2016
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria de
técnico superior, conforme caraterização no mapa de pessoal
do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º e no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugados com o artigo 19.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação introduzida pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que, por despacho
da Secretária-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 19 de
janeiro de 2016, se encontra aberto procedimento concursal comum,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicitação no Diário
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da República, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho
para a carreira/categoria de técnico superior, 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.
2 — Para os efeitos do estipulado nos n.os 1 e 3 do artigo 4.º e do
artigo 54.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, não estão constituídas
reservas de recrutamento próprias, encontrando-se temporariamente
dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia à ECCRC, nos termos
dos artigos 41.º e seguintes da referida Portaria.
3 — Tendo em conta que nenhum órgão ou serviço abrangido pelo
âmbito de aplicação fixado no artigo 3.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de
novembro, pode iniciar um procedimento de recrutamento de trabalhadores por tempo indeterminado, sem antes executar o procedimento
prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação
cujo perfil se adequasse às funções ou posto de trabalho em causa, foi
dado cumprimento ao referido procedimento prévio, tendo a entidade
gestora do sistema de requalificação (INA), emitido a declaração prevista no n.º 5 do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro
(Processo 28728).
4 — Número de postos de trabalho: o procedimento visa o preenchimento de um posto de trabalho — Desempenho de funções no âmbito
da Divisão de Biblioteca e Arquivo do Instituto Diplomático — Palácio
das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa.
5 — Caraterização do posto de trabalho:
Organizar e realizar os processos de aquisição/permuta/oferta de todo
o fundo documental;
Executar tarefas relacionadas com o serviço de atendimento (empréstimo, devolução, reservas, e pesquisas bibliográficas), nomeadamente
as relacionadas com o serviço de referência;
Gestão das assinaturas de periódicos na base de dados EBSCO;
Definir procedimentos de recuperação, exploração e difusão da informação;
Proceder ao tratamento documental (catalogação, indexação e classificação) de monografias, periódicos e legislação;
Cooperar com outros serviços e instituições afins na partilha de informação e recursos.
6 — Local de trabalho — Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas,
em Lisboa.
7 — Posicionamento remuneratório: a determinação do posicionamento remuneratório do trabalhador recrutado é objeto de negociação,
nos termos do disposto no artigo 38.º da LTFP, com os limites impostos pelo n.º 1 do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro
(OE para 2015), sendo a posição remuneratória de referência a 2.ª posição
de técnico superior.
8 — Requisitos de admissão ao procedimento concursal:
8.1 — Os requisitos gerais, necessários para o exercício de funções
públicas, previstos no artigo 17.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho;
8.2 — O recrutamento é circunscrito a trabalhadores com relação
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente
estabelecida, de acordo com o n.º 3 do artigo 30.º da LTFP;
8.3 — Não tendo sido requerido o parecer prévio a que alude o n.º 2
do artigo 50.º da LOE2015, não poderão ser opositores ao presente
procedimento concursal os trabalhadores de órgãos e serviços das administrações regionais e autárquicas;
8.4 — 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.
8.5 — Requisitos específicos:
Nível habilitacional: Licenciatura em História e/ou Ciências da Informação.
8.6 — Requisitos Preferenciais:
a) Experiência na utilização avançada do sistema de gestão documental Nyron;
b) Conhecimentos na aquisição, catalogação e divulgação de documentação bibliográfica.
9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — 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

