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b) Autorizar a constituição e reposição de fundo de maneio dos ser-
viços centrais e dos serviços desconcentrados da AMA, IP;

c) Autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços, 
até ao limite de 2.500,00EUR (dois mil e quinhentos euros), excluindo 
o IVA.

3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1, subdelegar na Chefe da Equipa 
de Recursos Humanos as competências seguintes:

a) Processar a transferência dos vencimentos e demais abonos dos 
colaboradores da AMA, IP;

b) Proceder ao controlo da assiduidade, pontualidade e cumprimento 
do período normal de trabalho por parte dos trabalhadores da AMA, IP;

c) Autorizar o processamento dos boletins itinerários na sequência das 
deslocações dos trabalhadores afetos a equipas diretamente na minha 
dependência.

4 — Cometer ao Chefes de Equipa de Gestão Contratual e de Avalia-
ção de Medidas de Modernização, David Ricardo Gomes Rodrigues e 
Ana Margarida Figueira Fernandes Pio, respetivamente, as competências 
fixadas para os titulares de cargos de direção intermédia de 2.º grau.

5 — O presente despacho produz efeitos a partir da sua assinatura, 
considerando -se ratificados, nos termos do artigo 164.º do Código do 
Procedimento Administrativo, todos os atos entretanto praticados que 
se incluam no âmbito dos poderes ora delegados, desde o dia 2 de abril 
de 2018.

23 de julho de 2018. — O Vogal do Conselho Diretivo da AMA, I. P., 
Paulo Manuel Múrias Bessone Mauritti.

311532564 

 Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

Aviso n.º 10799/2018

Procedimento concursal comum n.º OE201805/0300, com vista ao 
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na modalidade de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
na carreira de técnico superior, restrito a candidatas/os abrangi-
das/os no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária 
de Vínculos Precários (Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro).
Carlos Miguel Rodrigues Duarte, Vice-Presidente da Comissão para 

a Cidadania e Igualdade de Género, com competências delegadas em 
4 de janeiro de 2017, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 
do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação 
da Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, e em conformidade com as 
deliberações tomadas pelo júri, torna público que a lista unitária de 
ordenação final das/os candidatas/os aprovadas/os no procedimento 
concursal mencionado em epígrafe, aberto por aviso publicado na BEP, 
em 9 de maio de 2018, foi homologada pela Senhora Presidente da 
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, em 30 de julho de 
2018 e publicada na página eletrónica da CIG.

Lista Unitária de Ordenação Final 

N.º Nome da/do candidata/o Classificação 

1.º Maria José Brito de Moura . . . . . . . . . . . . . . . 16,00 

 31 de julho de 2018. — O Vice-Presidente, Carlos Miguel Rodrigues 
Duarte.

311553495 

 Aviso n.º 10800/2018

Procedimento concursal comum n.º OE201805/0292, com vista ao 
preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na modalidade de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
na carreira de técnico superior, restrito a candidatas/os abrangi-
das/os no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária 
de Vínculos Precários (Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro).
Carlos Miguel Rodrigues Duarte, Vice -Presidente da Comissão para 

a Cidadania e Igualdade de Género, com competências delegadas em 
4 de janeiro de 2017, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 
do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação 
da Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, e em conformidade com as 
deliberações tomadas pelo júri, torna público que a lista unitária de 

ordenação final das/os candidatas/os aprovadas/os no procedimento 
concursal mencionado em epígrafe, aberto por aviso publicado na BEP, 
em 9 de maio de 2018, foi homologada pela Presidente da Comissão para 
a Cidadania e Igualdade de Género, em 31 de julho de 2018 e publicada 
na página eletrónica da CIG.

Lista Unitária de Ordenação Final 

N.º Nome da/do candidata/o Classificação 

1.º Joana Gonçalves Simões Marteleira . . . . . . . . . 18,00 

 31 de julho de 2018. — O Vice -Presidente, Carlos Miguel Rodrigues 
Duarte.

311553479 

 Gabinete Nacional de Segurança

Despacho n.º 7565/2018
1 — Nos termos do disposto nos n.os 8 e 9 do artigo 6.º -A do Decreto-

-Lei n.º 3/2012, de 16 de janeiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 162/2013, 
de 4 de dezembro, e alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 69/2014, 
de 9 de maio, e pelo Decreto -Lei n.º 136/2017, de 6 de novembro, e ao 
abrigo das competências que me foram subdelegadas através da alínea f) 
do n.º 1 do Despacho n.º 12953/2016, de 18 de outubro, da Ministra da 
Presidência e da Modernização Administrativa, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 208, de 28 de outubro designo Gonçalo Miguel 
Patrício Silva para exercer funções no Centro Nacional de Cibersegu-
rança, como técnico de grau 3, nível 33, em comissão de serviço, pelo 
período de três anos.

2 — O presente despacho produz efeitos a 01 de julho de 2018.
18 de julho de 2018. — O Diretor -Geral, António Gameiro Marques.

311530725 

 Instituto Nacional de Estatística, I. P.

Aviso n.º 10801/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, reunidas as condições 
previstas no artigo 99º -A do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi 
consolidada definitivamente a mobilidade intercarreiras de Ana Maria 
Canha Vilares, na carreira e categoria de Técnica Superior Especialista 
em Estatística do INE, posicionada na 2.ª posição remuneratória, nível 
remuneratório 20, a que corresponde o montante remuneratório de 
1.458,94 (euros), com efeitos a 1 de junho de 2018.

31 de julho de 2018.  — O Presidente do Conselho Diretivo, Fran-
cisco Lima.

311550587 

 Aviso n.º 10802/2018

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de dois 
postos de trabalho, na carreira/categoria de regime especial de 
técnico superior especialista em estatística do mapa de pessoal do 
Instituto Nacional de Estatística, I. P., na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
1 — Procedimento concursal:
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 30.º da Lei Geral 

de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 25/2017, de 30 de maio, e dada a inexistência de reservas de recruta-
mento constituídas no próprio organismo, assim como junto da Direção-
-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas — INA 
(enquanto ECCRC), torna -se público, de acordo com o artigo 19.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 que, por deliberação do Conse-
lho Diretivo do INE, I. P., de 11 de julho de 2018, se encontra aberto 
pelo prazo de 15 dias úteis, a contar da data da publicação na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), procedimento concursal comum, para preen-
chimento de dois postos de trabalho da categoria de técnico superior 
especialista em estatística, do mapa de pessoal do Instituto Nacional 


