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PARTE D

 TRIBUNAL DE CONTAS

Direção-Geral

Declaração de retificação n.º 226/2014
Por ter saído com inexatidão retifica -se o aviso (extrato) n.º 67/2014, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 2, de 3 de janeiro de 2014, 
pelo que onde se lê «Consultora Helena Teresa Pereira da Cruz Fernan-
des» deve ler -se «Consultora Helena Teresa Ferreira da Cruz Fernandes».

20 de fevereiro de 2014. — A Subdiretora -Geral, Márcia Vala.
207643293 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Aviso n.º 3186/2014

Recrutamento em regime de mobilidade interna na categoria, 
para o preenchimento de um posto

de trabalho na carreira de técnico de informática
1 — Nos termos dos artigos 59.º a 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de fevereiro, com a redação dada pela Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de 
dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 55 -A/2010, de 31 de dezembro e 
64 -B/2011, de 30 de dezembro, 66 -B/2012 de 31 de dezembro, torna -se 
público que por meu despacho de 21 de fevereiro de 2014, se encontra 
aberto procedimento para recrutamento em regime de mobilidade in-
terna na categoria, para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho 
na carreira de técnico de informática.

2 — Tipo de oferta: mobilidade interna na categoria.
3 — Carreira/categoria: carreira de técnico de informática.
4 — Número de postos de trabalho: 1 (um).
5 — Habilitação literária: Ensino secundário.
6 — Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data da publicação 

do presente aviso no Diário da República.
7 — Posicionamento remuneratório: nos termos da alínea d), do n.º 2 

do artigo 39.º da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de 

Estado de 2014), a remuneração é efetuada pela posição remunerató-
ria correspondente à situação jurídico -funcional de origem em que o 
trabalhador se encontra, acrescida do suplemento de disponibilidade 
permanente previsto no artigo 26.º do Decreto -Lei n.º 333/99, de 20 de 
agosto.

8 — Caracterização do posto de trabalho: o conteúdo funcional do 
posto de trabalho correspondente ao da carreira de técnico de informá-
tica, tal como se encontra definido na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º da 
Portaria n.º 358/2002 de 3 de abril.

8.1 — Atribuição /competência /atividades a exercer: as funções 
a exercer inserem -se no domínio das competências da Divisão de 
Planeamento, Organização e Informática, especificamente executar, 
instalar, desenvolver e modificar programas que utilizem linguagem 
de Opensource nomeadamente: SQLServer, MYSQL, Construção de 
Web applications transacionais, Javascript, CSS, PHP, Drupal e outros 
softwares Opensource.

9 — Local de trabalho — Procuradoria -Geral da República, Rua da 
Escola Politécnica, n.º 140, 1269 -269 Lisboa.

10 — Requisitos do recrutamento: ser detentor de uma relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida 
e estar integrado na carreira de técnico de informática.

11 — Formalização da candidatura: a candidatura deve ser forma-
lizada mediante requerimento dirigido ao Secretário da Procuradoria-
-Geral da República, da qual conste a menção expressa do vínculo e da 
carreira/categoria que possui, escalão e índice detido e o serviço onde 
exerce funções.

12 — Documentos: a candidatura deverá ser acompanhada curricu-
lum vitae devidamente atualizado, datado e assinado, fotocópias dos 
documentos comprovativos das habilitações literárias e da formação 
profissional, enviada por correio, registado e com aviso de receção, ou 
entregue pessoalmente, entre as 09h30 e as 17h00, no seguinte endereço: 
Procuradoria -Geral da República, Rua da Escola Politécnica, n.º 140, 
1269 -269 Lisboa, até ao termo do prazo fixado.

13 — Seleção dos candidatos: análise curricular, eventualmente com-
plementada com entrevista de seleção.

14 — O presente aviso encontra -se disponível para consulta na Bolsa 
de Emprego Publico (www. bep.gov.pt).

21 de fevereiro de 2014. — O Secretário da Procuradoria -Geral da 
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira, Procurador da República.

207644776 

PARTE E

 CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Édito n.º 94/2014
Em conformidade com o artigo 11.ºA dos Estatutos desta Caixa, 

na redação que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 193/97 de 29/7, se 
declara que, para habilitação edital ao subsídio de € 82,83, constituído 
por Carmen Gonçalves Sousa, sócia desta Caixa n.º 14542, falecida em 
19/08/2013 e legado a Artur Cesário Dias da Cunha, desconhecendo -se o 

seu paradeiro, correm éditos de trinta dias a contar da data da publicação 
deste anúncio no “Diário da República” citando o beneficiário referido, 
ou em caso de falecimento deste, os seus representantes sucessórios ou, 
não os havendo, outros herdeiros da sócia a deduzirem a sua habilitação 
naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, se decidir 
sobre o seu pagamento.

20 de dezembro de 2013. — O Administrador -Delegado, João Cal-
deira.

307638344 




