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Diário da República, 2.ª série — N.º 241 — 15 de Dezembro de 2010
abrangendo todos os elementos referidos no ponto 1.1. da Secção I
quanto ao plano de negócios.
ANEXO III
Declaração
O/A abaixo assinado(a) declara, sob compromisso de honra, que as
informações acima prestadas correspondem à verdade, não tendo omitido quaisquer factos que possam relevar para a avaliação prudencial
do seu projecto.
Mais declara que está consciente de que o incumprimento de deveres
de informação, comunicação ou esclarecimento para com o Instituto
de Seguros de Portugal, bem como a prestação de falsas declarações,
constituem infracções legalmente puníveis.
Autoriza, ainda, todas as entidades, nomeadamente as que se encontrem sujeitas a sigilo e não obrigadas a prestar informações, a fornecer ao
Instituto de Seguros de Portugal os elementos eventualmente necessários
à integração ou à prova das informações prestadas.
E compromete-se, por último, a comunicar ao Instituto de Seguros de
Portugal, imediatamente após a sua verificação, todos os factos susceptíveis de modificar alguma das informações acima prestadas.
Local e data …
Assinatura (*).
(*) Do proposto adquirente pessoa singular, dos legais representantes do proposto adquirente
pessoa colectiva ou do mandatário do proposto adquirente.
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ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES
Deliberação n.º 2330/2010

administrativo para desempenho de diversas tarefas administrativas relacionadas com o funcionamento da Ordem dos Psicólogos Portugueses,
para a Sede Nacional, em Lisboa;
b) O respectivo procedimento foi publicado na 2.ª série do Diário da
República em 8 de Janeiro de 2010, sob o Anúncio n.º 252/2010;
c) As funções a exercer pelo candidato recrutado no procedimento
se reconduzem genericamente a Recepção, Atendimento telefónico,
Organização e classificação de documentos, Registo dos Psicólogos
Portugueses;
d) A deliberação foi tomada 3 dias depois de se ter iniciado o registo
nacional de Psicólogos, em momento em que não era expectável o
volume de trabalho que estaria cometido a este trabalhador administrativo;
e) Desde a publicação do anúncio a situação da Ordem dos Psicólogos
Portugueses se alterou significativamente, tendo decorrido eleições
nacionais para os seus órgãos e tendo-se registado e inscrito na Ordem
cerca de dezassete mil candidatos;
f) A função que foi objecto do procedimento, bem como o número da
vaga posta a concurso, já não se mostram adequadas às competências e
volume de trabalho actual na Ordem, na Sede Nacional;
A Direcção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, deliberou:
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de Janeiro, fazer cessar o procedimento concursal que foi publicado na
2.ª série do Diário da República em 8 de Janeiro de 2010, sob o Anúncio
n.º 252/2010 sem proceder à avaliação das candidaturas entregues e,
consequentemente, sem o preenchimento da vaga a concurso;
2 — Publicar a presente deliberação adoptando formalidade equivalente ao do lançamento do concurso;
3 — Iniciar novo procedimento de recrutamento ajustado às actuais
necessidades da Ordem dos Psicólogos Portugueses.
Lisboa, 03 de Dezembro de 2010. — O Bastonário da Ordem dos
Psicólogos Portugueses, Telmo Mourinho Baptista.
204047946

Considerando que:
a) A Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos Portugueses
deliberou em 17 de Dezembro de 2009, a abertura de um procedimento
concursal comum, para contratação, por tempo determinado, de um
administrativo para desempenho de diversas tarefas administrativas relacionadas com o funcionamento da Ordem dos Psicólogos Portugueses,
para o seu escritório no Porto;
b) O respectivo procedimento foi publicado na 2.ª série do Diário da
República em 8 de Janeiro de 2010, sob o Anúncio n.º 253/2010;
c) As funções a exercer pelo candidato recrutado no procedimento se
reconduz genericamente a Recepção, Atendimento telefónico, Organização e classificação de documentos, Registo dos Psicólogos Portugueses
e Apoio à contabilidade;
d) A deliberação foi tomada 3 dias depois de se ter iniciado o registo
nacional de Psicólogos, em momento em que não era expectável o
volume de trabalho que estaria cometido a este trabalhador administrativo;
e) Desde a publicação do anúncio a situação da Ordem dos Psicólogos
Portugueses se alterou significativamente, tendo decorrido eleições
nacionais para os seus órgãos e tendo-se registado e inscrito na Ordem
cerca de dezassete mil candidatos;
f) As funções que foram objecto do procedimento, bem como a vaga
posta a concurso, já não se mostram adequadas às competências e volume
de trabalho actual na Ordem, no escritório do Porto;
A Direcção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, deliberou:
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de Janeiro, fazer cessar o procedimento concursal que foi publicado na
2.ª série do Diário da República em 8 de Janeiro de 2010, sob o Anúncio
n.º 253/2010 sem proceder à avaliação das candidaturas entregues e,
consequentemente, sem o preenchimento da vaga a concurso;
2 — Publicar a presente deliberação adoptando formalidade equivalente ao do lançamento do concurso;
3 — Iniciar novo procedimento de recrutamento ajustado às actuais
necessidades da Ordem dos Psicólogos Portugueses.
Lisboa, 03 de Dezembro de 2010. — O Bastonário da Ordem dos
Psicólogos Portugueses, Telmo Mourinho Baptista.
204047719
Deliberação n.º 2331/2010
Considerando que:
a) A Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos Portugueses
deliberou em 17 de Dezembro de 2009, a abertura um procedimento
concursal comum, para contratação, por tempo determinado, de um

UNIVERSIDADE DOS AÇORES
Despacho (extracto) n.º 18639/2010
Por despacho do Reitor da Universidade dos Açores de 15 de Novembro de 2010:
É autorizado o Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado por Período Experimental com Álvaro António Gancho
Borralho para exercer as funções de Professor Auxiliar, com efeitos
desde 30 de Outubro de 2010.
Isento de Fiscalização Prévia da Secção Regional dos Açores do
Tribunal de Contas.
Universidade dos Açores — Ponta Delgada, 7 de Dezembro de 2010. —
A Administradora, Ana Paula Carvalho Homem de Gouveia.
204044535

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Aviso (extracto) n.º 26211/2010
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que o Professor
Auxiliar da Universidade do Algarve, Doutor Luís Manuel Quintais
Cancela da Fonseca, cessou funções por motivo de aposentação em
01-12-2010.
02/12/2010. — O Administrador, Amadeu Basto de Lima.
204042218

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Despacho n.º 18640/2010
Sob proposta da Comissão Científica do Departamento de Educação,
foi em reunião de 20 de Outubro de 2010 do Conselho Científico, aprovada ao abrigo do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 107/2008, publicado
no Diário da República n.º 121, 1.ª série, de 25 de Junho de 2008, a
criação de Unidades Curriculares de Opção para o Curso de Mestrado
em Ciências da Educação — Área de Especialização em Educação
Especial, registado na DGES sob o n.º R/B-AD 1045/2007, publicado
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através do Despacho n.º 733/2008, D.R. n.º 4, 2.ª série, de 7 de Janeiro
de 2008, rectificado pela Rectificação n.º 2745/2008, publicada em D.R.
n.º 243, 2.ª série, de 17 de Dezembro de 2008 e alterado pelo Despacho

n.º 8098/2009, publicado em D.R. n.º 56, 2.ª série, de 20 de Março de
2009, como segue:
Criação de Unidades Curriculares de Opção:
Tempo de trabalho
(horas)

Unidades curriculares

(1)

Comunicação e Linguagem em Educação Especial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comunicação em Educação Especial: Processos e Práticas . . . . . . . . . . . . .
Intervenção Precoce na Infância . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Área científica

ECTS
Total

Contacto

(2)

(3)

(4)

(5)

CE
CE
CE

162
162
162

T:28; TP:28; OT: 4; Total: 60
T:28; TP:28; OT: 4; Total: 60
T:28; TP:28; OT: 4; Total: 60

6
6
6

Universidade de Aveiro, 30 de Novembro de 2010. — O Vice-Reitor, Prof. Doutor Eduardo Anselmo Ferreira da Silva.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Aviso n.º 26212/2010
1 — Nos termos do disposto no artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro (LVCR), conjugado com o artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, torna-se público que por despacho
do Conselho de Gestão da Universidade de Évora de 25/11/2010, se
encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis contados a partir da data
de publicação do presente Aviso no Diário da República, procedimento
concursal na modalidade de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de um posto de
trabalho, da carreira e categoria de Técnico Superior, previsto e não
ocupado no Mapa de Pessoal da Universidade de Évora.
2 — Legislação aplicável: o recrutamento rege-se nos termos da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, do Decreto Regulamentar n.º 14/2008,
de 31 de Julho, da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro e a Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.
3 — Não foi efectuada consulta prévia à Entidade Centralizada para
a Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), nos termos do
artigo 4.º e do artigo 54.º da referida Portaria, uma vez que, não tendo
sido publicitado qualquer procedimento concursal para constituição de
reserva de recrutamento, e até à sua publicitação, fica temporariamente
dispensada a obrigatoriedade da referida consulta.
4 — Local de trabalho — Serviços Administrativos da Universidade
de Évora — Divisão de Recursos Humanos e Serviços Comuns (Secção
de Pessoal).
5 — Caracterização sumária do posto de trabalho: O posto de trabalho
caracteriza-se pelo exercício de funções na carreira geral de Técnico
Superior, tal como descrito no Anexo referido no n.º 2 do artigo 49.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, na área de recursos humanos.
6 — Nível habilitacional exigido — Licenciatura em Matemática e
Ciências da Computação, sem possibilidade de substituição ao nível
habilitacional por formação ou experiência profissional.
6.1 — Requisitos preferenciais:
a) Experiência comprovada na área funcional do lugar posto a concurso, nomeadamente, experiência mínima de dois anos em tarefas
relacionadas com a gestão de recursos humanos;
b) Gestão/controlo de sistemas informáticos de gestão de pessoal e
processamento de vencimentos;
c) Experiência comprovada em análise estatística, nomeadamente
em SQL e SPSS;
d) Experiência na gestão de conteúdos em plataforma informática,
nomeadamente página Web e sistema de gestão integrado;
e) Gestão/controlo de aplicação de controlo automático de assiduidade;
f) Conhecimentos avançados em informática.
7 — No caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho em
causa por aplicação do disposto no n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, o recrutamento pode ser feito, tendo em conta a natureza técnica das tarefas a executar e a urgência de Serviço de que se
reveste o procedimento, de entre trabalhadores com relação jurídica de
emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem relação
jurídica de emprego público previamente estabelecida, nos termos do
n.º 6 do artigo 6.º da mesma lei, conforme autorização concedida por despacho de 25/11/2010, do Conselho de Gestão da Universidade de Évora.
8 — Nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, 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
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previstos no mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos
de trabalho para cuja ocupação se publicita o presente procedimento.
9 — Posicionamento remuneratório: tendo em conta o disposto no
artigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, o posicionamento
do trabalhador recrutado numa das posições remuneratórias da carreira é
objecto de negociação com a entidade empregadora pública e terá lugar
imediatamente após o termo do procedimento concursal.
10 — Requisitos de admissão previstos no artigo 8.º da LVCR:
Podem ser opositores ao procedimento concursal os trabalhadores
que até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas
reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções pública ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
11 — Forma da candidatura:
11.1 — As candidaturas são obrigatoriamente apresentadas mediante preenchimento do formulário próprio, aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009,
de 8 de Maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, disponibilizada no site electrónico da Universidade de Évora http://www.uevora.
pt, podendo ser entregues, pessoalmente, durante o horário normal de expediente na morada a seguir indicada, ou remetidas por correio, registado
e com aviso de recepção, até ao termo do prazo, para Divisão de Recursos
Humanos e Serviços Comuns, Largo da Sra. da Natividade, 7002-554 Évora.
11.2 — Na apresentação por correio atende-se à data do respectivo
registo. No caso de a candidatura ser entregue pessoalmente na morada
indicada no número anterior, no acto de recepção da mesma é emitido
recibo comprovativo da data de entrada.
11.3 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio electrónico.
12 — Cada candidato deverá anexar ao requerimento fotocópias dos
seguintes documentos:
a) Bilhete de identidade ou Cartão de Cidadão;
b) Curriculum vitae;
c) Documentos comprovativos das habilitações literárias;
d) Certificados das acções de formação frequentadas;
e) Declaração comprovativa da existência de relação jurídica de
emprego público previamente estabelecida, bem como da carreira e
categoria de que seja titular, da actividade que executa e do órgão ou
serviço onde exerce funções e das avaliações de desempenho obtidas,
no caso de o concorrente se encontrar nessa situação laboral.
12.1 — A falta de qualquer dos documentos atrás mencionados é
motivo de exclusão.
13 — Métodos de selecção: considerando a carência de recursos
humanos neste Serviço na carreira de Técnico Superior, habilitado
tecnicamente a desempenhar as funções próprias desta Divisão, pretende-se recrutar com urgência um trabalhador de forma a dar resposta às
necessidades, pelo que no uso da faculdade conferida pelo n.º 4 do
artigo 53.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com o
n.º 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2008, de 22 de Janeiro, se aplica o
método de selecção obrigatório, prova de conhecimentos e como método
de selecção facultativo a entrevista profissional de selecção.
Dada a natureza urgente do procedimento e por razões de celeridade,
os métodos de selecção serão utilizados de forma faseada e assumem
carácter eliminatório, sendo excluídos os candidatos que obtenham
classificação inferior a 9,5 valores em cada método de selecção o que

