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f) Autorizar a realização de despesas com a locação e aquisição de
bens e serviços, por conta das dotações orçamentais do gabinete, até ao
limite estabelecido para os titulares de cargos de direção do 1.º Grau,
nos termos da alínea a) do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de junho;
g) Despachar todos os assuntos que concernem à gestão do pessoal
do meu gabinete;
h) Autorizar a atribuição dos abonos e regalias a que os funcionários
ou agentes tenham direito, nos termos da lei;
i) Autorizar, nos termos da lei, deslocações em serviço dos membros
do gabinete, em território nacional ou no estrangeiro, qualquer que seja o
meio de transporte, bem como o processamento das respetivas despesas
com a deslocação, a estada e o abono das correspondentes ajudas de
custo, nos termos dos Decretos-Leis n.os 182/95 de 28 de julho e 106/98,
de 24 de abril, conjugado com o estabelecido no decreto-lei que fixa as
normas de execução orçamental;
j) Autorizar a requisição de passaportes de serviço oficial, a favor
de membros do gabinete ou de individualidades designadas por mim
para se deslocarem ao estrangeiro e cuja viagem constitua encargo do
gabinete, de acordo com a legislação em vigor;
k) Autorizar a requisição de transportes e a utilização de viatura
própria por membros do gabinete que tenham de se deslocar em serviço
do gabinete;
l) Autorizar o pessoal do gabinete a conduzir viaturas de Estado afetos
ao gabinete, quando indispensável e o interesse do serviço o exigir;
m) Autorizar o gozo e a acumulação de férias por conveniência de
serviço e aprovar o respetivo mapa bem como proceder à justificação e
injustificação de faltas do pessoal afeto ao meu gabinete;
n) Autorizar a inscrição e a participação do pessoal do gabinete ou
a ele afeto em estágios, congressos, seminários, colóquios, reuniões,
cursos de formação ou outras iniciativas semelhantes que decorram em
território nacional ou no estrangeiro incluindo o processamento dos
correspondentes encargos.
2 — Designo a adjunta do meu gabinete, a licenciada Isabel Maria
Alves Figueiredo, para substituir o chefe de gabinete nas suas ausências
e impedimentos.
3 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 26 de novembro,
ficando por esta forma ratificados todos os atos entretanto praticados,
no âmbito das competências ora delegadas, em conformidade com o
disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código de Procedimento Administrativo.
7 de junho de 2016. — A Secretária de Estado da Administração e do
Emprego Público, Carolina Maria Gomes Ferra.
209649186

Secretaria-Geral
Aviso n.º 7565/2016
Procedimento concursal comum para o preenchimento de três postos de trabalho na carreira e categoria de técnico superior
do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das
Finanças.
1 — Procedimento concursal
Nos termos do disposto no artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
torna-se público que, pelo Despacho n.º 368/2016, de 26 de fevereiro,
do Secretário-Geral do Ministério das Finanças, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicitação do presente aviso
no Diário da República, procedimento concursal comum com vista ao
preenchimento de três (3) postos de trabalho da carreira e categoria de
técnico superior do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério
das Finanças, para exercício de funções na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
2 — Reserva de recrutamento
Declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento para
postos de trabalho para a categoria de técnico superior, com as características dos postos de trabalho a que se refere o presente procedimento,
e não ter sido efetuada consulta prévia à Entidade Centralizadora para
a Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC), nos termos do
disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83A/2009, de 22 de janeiro,
por estar temporariamente dispensada a obrigatoriedade dessa consulta,
uma vez que ainda não foi publicitado qualquer procedimento concursal
para constituição de reserva de recrutamento para aquela carreira.
3 — Reserva de recrutamento interna
Se, atenta a lista de ordenação final devidamente homologada, do
presente procedimento concursal resultar um número de candidatos
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aprovados superior aos postos de trabalho a ocupar, será constituída uma
reserva de recrutamento interna, válida pelo prazo máximo de 18 meses,
contado da data da homologação da referida lista, nos termos do disposto
no artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
4 — Recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação
Para os efeitos previstos no artigo 265.º da LTFP, foi emitida a declaração de inexistência de trabalhadores em situação de requalificação,
nos termos do disposto no artigo 7.º da Portaria n.º 48/2014, de 26 de
fevereiro.
5 — Local de trabalho
O local de trabalho situa-se nas instalações da Secretaria-Geral do
Ministério das Finanças, na Rua da Alfândega, em Lisboa.
6 — Caracterização dos postos de trabalho a ocupar
Funções de natureza consultiva, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e/ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; elaboração,
autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos
graus de complexidade e execução de outras atividades de apoio geral
ou especializado, funções desempenhadas com responsabilidade e
autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado e inerentes à carreira e categoria de técnico superior, com grau
de complexidade 3, de acordo com o constante no anexo I à LTFP, no
Núcleo de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, no âmbito da
Divisão de Gestão de Recursos Humanos, designadamente, de análise
dos processos resultantes de acidentes de trabalho e doenças profissionais, face ao regime jurídico e legislação complementar aplicável
aos organismos da Administração Pública sem autonomia financeira
ou receitas próprias, bem como o processamento das correspondentes despesas, nos termos previstos, nomeadamente, no Decreto-Lei
n.º 503/99, de 20 de novembro.
7 — Posição remuneratória de referência
A posição remuneratória de referência é a 2.ª posição remuneratória
da carreira e categoria de técnico superior, que corresponde ao nível
remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, sem prejuízo dos condicionamentos
impostos pelas regras constantes do artigo 2.º da Lei n.º 75/2014, de 12
de setembro, conjugada com o disposto na Lei n.º 159A/2015, de 30
de dezembro, bem como pelo regime estabelecido no artigo 42.º da Lei
n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, mantido em vigor pelo artigo 18.º
da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.
8 — Requisitos de admissão
a) Ser detentor de vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente constituído;
b) Os candidatos devem reunir os requisitos de admissão, gerais e
especiais, até ao último dia do prazo de candidatura.
8.1 — Requisitos gerais
Constituem requisitos gerais os previstos no artigo 17.º da LTFP, a
saber:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição da República Portuguesa, por convenção internacional ou por
lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição
para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das
funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
8.2 — De acordo com o disposto na 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 no mapa de pessoal do órgão ou serviço
idênticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o
procedimento.
8.3 — Requisitos especiais
Titularidade de licenciatura ou de grau académico superior a esta.
9 — Formalização de candidaturas
A apresentação das candidaturas deve ser efetuada em suporte de papel
e formalizada mediante preenchimento do formulário tipo, aprovado
pelo Despacho n.º 11321/2009, de 29 de abril, do Ministro de Estado
e das Finanças (publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de
8 de maio de 2009), disponível para download no sítio da internet da
Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, em www.sgmf.pt, área de
“Planeamento e Gestão/Procedimento concursal”, devidamente assinado
pelo candidato.
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9.1 — Apresentação
A apresentação da candidatura pode ser efetuada, até ao termo do
prazo fixado no presente Aviso:
a) Diretamente nas instalações da Secretaria-Geral do Ministério das
Finanças, sitas na Rua da Alfândega, n.º 5, R/C, 1100-016 Lisboa, no
horário de atendimento ao público: das 09:00 h às 12:30 h e das 14:30 h
às 17:30 h; ou
b) Mediante o envio, por correio registado com aviso de receção, para
a morada indicada, em envelope fechado, com a seguinte referência:
«Procedimento concursal para preenchimento de três postos de trabalho
na carreira e categoria de Técnico Superior».
9.2 — Documentação
O formulário deve ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Fotocópia legível do certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum vitae, detalhado e orientado para a demonstração da
experiência profissional;
c) Declaração emitida pelo órgão ou serviço a que o candidato pertence, devidamente atualizada à data da abertura do presente procedimento concursal, da qual conste a modalidade de vínculo constituído
por tempo indeterminado, a categoria de que é titular, a posição remuneratória que ocupa nessa data, o tempo de execução das atividades
inerentes ao posto de trabalho que ocupa e o grau de complexidade
das mesmas, para efeitos do disposto no artigo 11.º, n.º 2, alínea c), da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro;
d) Declaração de conteúdo funcional emitida pelo órgão ou serviço
a que o candidato pertence, devidamente atualizada à data da abertura
do presente procedimento concursal, da qual conste a atividade que se
encontra a exercer, em conformidade com o estabelecido no respetivo
mapa de pessoal aprovado;
e) A avaliação do desempenho respeitante ao último período avaliativo,
não superior a 3 anos, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, ou, em caso de inexistência de
avaliação, declaração emitida pelo serviço onde conste a justificação de
não atribuição de avaliação;
f) Comprovativos das ações de formação frequentadas, com indicação
da entidade que as promoveu, período em que as mesmas decorreram
e respetiva duração.
9.3 — Em conformidade com o n.º 4 do artigo 28.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, assiste ao júri a faculdade de exigir
a qualquer candidato a apresentação de documentos comprovativos
de factos por ele referidos que possam relevar para a apreciação do
seu mérito.
10 — Métodos de seleção
10.1 — Regra geral
Nos termos do n.os 1, 4 e 5 do artigo 36.º da LTFP, aos candidatos são
aplicados os seguintes métodos de seleção:
a) Prova de Conhecimentos (PC); e
b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS).
10.2 — Candidatos nas condições previstas no n.º 2 do artigo 36.º
da LTFP
Aos candidatos que reúnam as condições previstas no n.º 2 do artigo 36.º da LTFP, caso não tenham exercido a opção pelo método
referido na alínea a) do item 10.1, nos termos dos n.os 3 e 5 do mesmo
artigo, são aplicados os seguintes métodos de seleção:
a) Avaliação Curricular (AC); e
b) Entrevista Profissional de Seleção (EPS).
10.3 — Valoração dos métodos de seleção
Na valoração dos métodos de seleção referidos é utilizada a escala de
0 a 20 valores, de acordo com a especificidade de cada método, sendo a
classificação final obtida pela aplicação de uma das seguintes fórmulas,
consoante a origem e/ou opção do candidato:
Candidatos a que se refere o item 10.1:
CF = 70 % PC + 30 % EPS
Candidatos a que se refere o item 10.2:
CF = 70 % AC + 30 % EPS
Em que:
CF = Classificação Final
PC = Prova de Conhecimentos
AC = Avaliação Curricular
EPS = Entrevista Profissional de Seleção
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10.4 — Prova de conhecimentos
A Prova de Conhecimentos será aplicada aos candidatos que não
se encontrem integrados na situação prevista no item 10.2, ou que,
encontrando-se, tenham optado pela aplicação da prova de conhecimentos, nos termos do n.º 3 do artigo 36.º da LTFP.
A Prova de Conhecimentos visa avaliar os conhecimentos académicos
e profissionais e as competências técnicas dos candidatos, necessárias
ao exercício das funções correspondentes à caracterização dos postos de
trabalho a ocupar. Por competências técnicas entende-se a capacidade
para aplicar os conhecimentos a situações concretas e à resolução de
problemas, no âmbito da atividade profissional.
A Prova de Conhecimentos é de realização individual, reveste a forma
escrita, em suporte de papel, tem a duração máxima de uma hora e incide
sobre os temas a que se refere a legislação e a bibliografia identificados
no item 15 do presente Aviso.
No decorrer da prova os candidatos não podem, por quaisquer meios,
comunicar entre si ou com qualquer outra pessoa, sendo, contudo, permitido a consulta exclusiva à legislação, em suporte de papel, identificada
no item 15 do presente Aviso.
Durante a prova não é permitida a utilização de qualquer equipamento
informático.
As provas não poderão ser assinadas, sendo apenas identificadas por
uma numeração convencional a atribuir pelo júri, a qual substitui o nome
do candidato até que se encontre completa a sua avaliação.
10.5 — Avaliação Curricular
A Avaliação Curricular será aplicada aos candidatos que sejam titulares
da categoria e se encontrem, ou, tratando-se de trabalhadores colocados em situação de requalificação, se tenham por último encontrado,
a cumprir a atividade caraterizadora dos postos de trabalho para cuja
ocupação o presente procedimento foi publicitado.
A Avaliação Curricular visa analisar a qualificação dos candidatos,
ponderando os elementos de maior relevância para o posto de trabalho a
ocupar, designadamente a habilitação literária ou profissional, percurso
profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada,
tipo de funções exercidas e avaliação do desempenho obtida.
A Avaliação Curricular é valorada numa escala de 0 a 20 valores,
considerando-se a valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida através da média aritmética simples ou ponderada das classificações
dos elementos relevantes para o posto de trabalho a ocupar, a fixar pelo
júri, e sendo obrigatoriamente considerados os seguintes elementos:
a) A habilitação académica;
b) A formação profissional, considerando-se as áreas de formação
e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as
competências necessárias ao exercício da função;
c) A experiência profissional com incidência sobre a execução de
atividades inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade
das mesmas;
d) A avaliação do desempenho, caso aplicável, relativa ao último
período, não superior a três anos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto de
trabalho a ocupar.
10.6 — Entrevista Profissional de Seleção
A Entrevista Profissional de Seleção será aplicada aos candidatos
aprovados nos métodos de seleção prova de conhecimentos ou avaliação
curricular.
A entrevista profissional de seleção visa avaliar, de forma objetiva
e sistemática, a experiência profissional e os aspetos comportamentais
evidenciados durante a interação estabelecida entre o Júri e o candidato,
nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e de
relacionamento interpessoal.
Será avaliada segundo os níveis classificativos de Elevado, Bom,
Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.
10.7 — Utilização faseada dos métodos de seleção
Por razões de celeridade o Júri pode optar pela aplicação dos métodos de seleção de forma faseada, nos termos do artigo 8.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, da seguinte forma:
a) Aplicação, num primeiro momento, à totalidade dos candidatos,
dos métodos Prova de Conhecimentos e Avaliação Curricular, consoante
os casos;
b) Aplicação do segundo método apenas a parte dos candidatos aprovados no primeiro método, a convocar por tranches sucessivas, por
ordem decrescente de classificação, respeitando a prioridade legal da
sua situação jurídico-funcional, até à satisfação das necessidades.
11 — Resultados obtidos na aplicação dos métodos de seleção
Os resultados obtidos em cada método de seleção são publicitados
através de lista, ordenada alfabeticamente, a disponibilizar na página

18987

Diário da República, 2.ª série — N.º 115 — 17 de junho de 2016
eletrónica da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, em www.
sgmf.pt, área de “Planeamento e Gestão/Procedimento concursal”.
Os candidatos aprovados em cada método de seleção são convocados
para a realização do método de seleção seguinte, por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
Em situações de igualdade de valores obtidos, aplica-se o disposto no
artigo 35.º da Portaria n.º 83A/2009, de 22 de janeiro, conjugado com
o disposto no artigo 66.º da LTFP.
12 — Candidatos aprovados e excluídos
Constitui motivo de exclusão dos candidatos o incumprimento dos
requisitos de admissão mencionados no presente Aviso, sem prejuízo dos
demais requisitos de admissão legal ou regulamentarmente previstos.
Constituem ainda motivos de exclusão a não comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção, bem como a obtenção de uma
valoração inferior a 9,5 valores em qualquer método de seleção aplicado,
não sendo, neste caso, aplicado o método de seleção seguinte.
Os candidatos excluídos, de acordo com o n.º 1 do artigo 30.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, são notificados por uma das
formas previstas no n.º 3 do mesmo artigo, para a realização de audiência
de interessados.
Todas as notificações dos candidatos, incluindo as necessárias para
efeitos de audiência prévia, e as convocatórias para a realização de
qualquer método de seleção que exija a presença do candidato, são efetuadas por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
13 — Homologação da lista de ordenação final
Após homologação, a lista unitária de ordenação final dos candidatos
é afixada em local visível e público das instalações da Secretaria-Geral
do Ministério das Finanças e disponibilizada na sua página eletrónica,
sendo ainda publicado um aviso no Diário da República, 2.ª série, com
informação sobre a sua publicitação.
14 — Júri do procedimento concursal
14.1 — Competências
Compete, designadamente, ao Júri:
a) Dirigir todas as fases do procedimento concursal;
b) Fixar os parâmetros de avaliação e a ponderação de cada um dos
métodos de seleção a utilizar;
c) Fixar a grelha classificativa e os sistemas de valoração dos métodos
de seleção;
d) Exigir aos candidatos, em caso de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.
Das deliberações do Júri são lavradas atas, a facultar aos candidatos
sempre que o solicitem.
14.2 — Composição
Presidente do Júri:
Maria Felismina Carmelo Grazina, Técnica Superior.
Vogais efetivos:
Maria Fernanda Martins Correia, Técnica Superior, que substituirá o
Presidente nas suas ausências ou impedimentos;
Carla Alexandra da Silva Freire, Técnica Superior.
Vogais suplentes:
Teresa Maria Tavares Silva Pereira, Técnica Superior; Carlos Manuel
Bastos Fazendeiro, Técnico Superior.
15 — Legislação e bibliografia necessárias à preparação para a realização da prova de conhecimentos
Código do Procedimento Administrativo — Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de janeiro;
Lei Orgânica do Ministério das Finanças — Decreto-Lei n.º 117/2011,
de 15 de dezembro;
Diplomas orgânicos da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças
(Decreto Regulamentar n.º 37/2012, de 10 de abril, Portaria n.º 112/2012,
de 27 de abril e Despacho n.º 7489/2012, republicado pela Declaração de

retificação n.º 1035/2012, publicada no Diário da República, 2.ª série,
n.º 155, de 10 de agosto de 2012);
Lei Geral do Trabalho em funções públicas (LTFP), aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP) — Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro;
Regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais — Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro (regime geral);
Regime jurídico dos acidentes em serviço e das doenças profissionais
no âmbito da
Administração Pública — Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro;
Decreto-Lei n.º 18/2016, de 13 de abril — artigo 30.º;
Regulamento e tabelas de preços das instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde — Portaria n.º 234/2015, de 7
de agosto;
Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções
Públicas (ADSE) — Decreto-Lei n.º 118/83, de 25 de fevereiro.
Todos os diplomas legais e regulamentares mencionados devem ser
considerados com as alterações e na sua redação vigentes à data da
realização da prova.
Bibliografia aconselhada:
— Manual sobre o regime de proteção nos Acidentes em Serviço
e Doenças Profissionais, publicado pela ex-DGAP, 2002 (atualmente
Direção-Geral da Administração e do Emprego Público), acessível
em http://www.dgaep.gov.pt/upload//Proteccao_social/manual_acidentes_20Ago2014. pdf
16 — Os parâmetros de avaliação de cada um dos métodos de seleção
e a respetiva grelha de ponderação, a grelha classificativa e o sistema
de valoração final constam de atas de reunião do júri do procedimento,
sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.
17 — Para o exercício do direito de participação dos interessados
é obrigatório o uso de formulário próprio, aprovado pelo Despacho
n.º 11321/2009, de 29 de abril, do Ministro de Estado e das Finanças,
(publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio de
2009), disponível para download no sítio da internet da Secretaria-Geral
do Ministério das Finanças, em www.sgmf.pt, área de “Planeamento e
Gestão/Procedimento concursal”.
18 — Em cumprimento do disposto na alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto
entidade empregadora, promove ativamente 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.
19 — Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
fevereiro, e para efeitos de admissão ao procedimento concursal, os
candidatos portadores de deficiência devem declarar, no ponto 8.1 do formulário de candidatura, sob compromisso de honra, o respetivo grau de
incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comunicação/expressão
a utilizar no processo de seleção, nos termos do diploma mencionado.
6 de junho de 2016. — O Secretário-Geral do Ministério das Finanças,
em substituição, Adérito Duarte Simões Tostão.
209643597

Autoridade Tributária e Aduaneira
Aviso (extrato) n.º 7566/2016
Por despacho de 30 de maio de 2016 do Subdiretor-Geral, por delegação de competências da Diretora-Geral da Autoridade Tributária e
Aduaneira, proferido nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 366/99
de 18/09, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 237/2004 de 18/12, mantido em vigor pelo n.º 2 do artigo 15.º
Decreto-Lei n.º 118/2011 de 15/12, foi autorizada a renovação das equipas de trabalho da Inspeção e Justiça Tributária da Direção de Finanças
de Ponta Delgada, a seguir indicadas:
Período de duração

Área
de atividade

IT
JT

Nome da equipa

Trabalhadores designados para a Chefia da Equipa

Equipa IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcos Paulo Carolino Antunes . . . . . . . . . . . . . . .
Equipa apoio PEJEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madalena Maria Batista Peixoto Oliveira . . . . . . . .

2 de maio de 2016. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.

Início

Fim

01.01.2016
01.01.2016

31.12.2016
31.12.2016

209649631

