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 JUSTIÇA

Direção-Geral da Administração da Justiça

Aviso (extrato) n.º 9099/2019
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do ar-

tigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no n.º 3 do artigo 99.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna -se público que por 
despacho do Senhor Subdiretor -Geral da Administração da Justiça de 
07/05/2019, por delegação, foi autorizada a consolidação da mobilidade 
na categoria do técnico superior, pertencente ao mapa de pessoal da 
Direção Regional do Trabalho e da Ação Inspetiva, da Região Autónoma 
da Madeira, Licenciado João Miguel de Gouveia Moreira, para o mapa 
de pessoal da Direção -Geral da Administração da Justiça, com efeitos a 
14 de maio de 2019, continuando a auferir a remuneração de 1.819,38€, 
correspondente à 5.ª posição remuneratória e ao 27.º nível remuneratório 
da Tabela Remuneratória Única.

13 de maio de 2019. — O Diretor de Serviços, Lourenço Torres.
312294086 

 Aviso (extrato) n.º 9100/2019

Anulação do Aviso n.º 8263/2019, publicado na Parte C do Diário 
da República, 2.ª série, n.º 92, de 14 de maio de 2019, respeitante 
à abertura de procedimento concursal para provimento do cargo 
de Diretor de Serviços Jurídicos e de Cooperação Judiciária 
Internacional do mapa de pessoal da Direção -Geral da Admi-
nistração da Justiça.
Por ter havido lapso na publicação, foi anulado o Aviso n.º 8263/2019, 

publicado na Parte C do Diário da República, 2.ª série, n.º 92, de 14 de 
maio, respeitante à abertura de procedimento concursal para preenchi-
mento do cargo de direção intermédia de 1.º grau — Diretor de Serviços 
Jurídicos e Cooperação Judiciária Internacional — do mapa de pessoal 
da Direção -Geral da Administração de Justiça, que será, posteriormente, 
publicado na Parte J1 da 2.ª série do Diário da República.

20 de maio de 2019. — O Subdiretor -Geral, Jorge Brandão Pires.
312318856 

 Polícia Judiciária

Despacho (extrato) n.º 5158/2019
Por despacho de 03.05.2019 do Diretor Nacional Adjunto da Polícia 

Judiciária, Dr. Veríssimo Milhazes:
Foi autorizada a prorrogação da licença sem remuneração, pelo pe-

ríodo de um ano, à Especialista Auxiliar, Teresa de Jesus Dias Nunes, 
com efeitos a partir de 06.06.2019, nos termos do n.º 1 do artigo 280.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. (Não está sujeito a fiscalização prévia 
do Tribunal de Contas).

13 de maio de 2019. — Pela Diretora da Unidade, o Chefe de Área, 
João Prata Augusto.

312294142 

 ADJUNTO E ECONOMIA

Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 9101/2019
Nos termos previstos do n.º 5 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, 

de 30 de abril, e por meu despacho de 26 de abril de 2019, faz -se público 
que a Secretaria -Geral da Economia vai proceder à abertura, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação na Bolsa de Emprego 
Público (BEP), de procedimento concursal comum para o preenchimento 
de um (1) posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal aprovado na Secretaria-
-Geral, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.

1 — Nível Habilitacional — Licenciatura preferencialmente na área 
da Contabilidade e Administração, não havendo possibilidade de substi-
tuição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.

2 — Caracterização do posto de trabalho para a Direção de Serviços 
Financeiros:

Desempenho de funções consultivas, de estudo, planeamento e apli-
cação de métodos e processos de natureza técnica que fundamentem e 
preparem a decisão na área financeira, designadamente:

Verificar a conformidade legal das despesas e auditar internamente 
os documentos de despesa (confirmação da regularidade financeira da 
inscrição orçamental, ou seja, existência de correspondente cabimento 
e adequada classificação da despesa e verificação de requisitos dos 
documentos de despesa previstos no Código do IVA);

Produzir relatórios de análise financeira e económica para a tomada 
de decisão;

Proceder à classificação de documentos e registo na contabilidade 
orçamental, financeira e analítica no GERFIP, nomeadamente, proce-
der ao controlo e registo dos movimentos de despesa, bem como os 
respetivos pagamentos;

Realizar o controlo e registo contabilístico da arrecadação da receita;
Proceder ao registo de clientes e fornecedores e controlo das respetivas 

contas e reconciliação de contas correntes;
Utilizar plataformas eletrónicas em uso na Direção de Serviços Fi-

nanceiros;
Verificar a conformidade legal da realização da despesa e procedi-

mentos de aquisições nos termos do Código dos Contratos Públicos 
(confirmação de prévia existência de lei que autorize a despesa e dos 
limites de competência para autorização da mesma);

Elaborar documentos de conta de gerência a submeter à apreciação 
do Tribunal de Contas e a outras entidades; — Elaborar indicadores 
de atividade;

Realizar outras atividades, com responsabilidade e autonomia técnica, 
bem como assegurar o desenvolvimento no âmbito das competências 
da Direção de Serviços Financeiros.

3 — A publicação integral do presente procedimento concursal 
encontra -se disponível na Bolsa de Emprego Público, em https://www.
bep.gov.pt

15 de maio de 2019. — A Secretária -Geral, Maria Ermelinda Paulo 
Rodrigues da Silva Carrachás.

312305547 

 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Aviso (extrato) n.º 9102/2019
Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por deliberação da Co-
missão de Jogos, foi homologada a Lista Unitária de Classificação Final, 
respeitante ao procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 5828/2018, 
de 2 de maio, tendo a licenciada Maria de Jesus do Estanque Espinho, 
sido nomeada, para frequência do período experimental correspondente 
ao estágio para ingresso na carreira de inspetor superior de jogos com 
duração mínima de um ano, com vista ao provimento de um lugar de 
inspetor de jogos, da carreira de inspetor superior de jogos do mapa de 
pessoal do Turismo de Portugal, I. P.

14 de maio de 2019. — A Diretora -Coordenadora da Direção de 
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira.

312296995 

 Aviso (extrato) n.º 9103/2019
Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 36.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, torna -se público que, após homologação, as Listas Unitárias 
de Ordenação Final, relativas aos seguintes procedimentos concursais 
se encontram afixadas na Direção de Recursos Humanos do Turismo 
de Portugal, I. P., sitas na Rua Ivone Silva, Lote 6, Edifício ARCIS, 
em Lisboa, e disponibilizada na sua página eletrónica (www.turismo-
deportugal.pt — no separador dos Recursos Humanos/Procedimentos 
Concursais):

Avisos n.º 14833/2018, 14834/2018, 14835/2018 e 14836/2018, pu-
blicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 199, de 16 de outubro, 
atinentes às Referências TS/DFT/Acompanhamento Contratual/2018, 
TS1/EHTLisboa/Formação/2018, TS/EHTPortalegre/2018, AT1/EHT-
Setúbal (Formação)/2018; Aviso n.º 14928/2018, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 200, de 17 de outubro, atinente à Referência 
AT/EHTAlgarve/2018; Aviso n.º 18270/2018, 18268/2018 e 18269/2018, 
publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 237, de 10 de dezembro, 
atinentes às Referências AT2/EHTCoimbra (Cozinha -Pastelaria)/2018, 


