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PARTE C
PRESIDENGIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Secretarlo de Estado da Presidencia
do Conseiho de Ministros
Nos termos do
I:uildacao AER

ii

Despacho fl.0 1307712010
2 do artigo 1580 do Codigo Civil reconlieço a

29 de Julho de 2010
0 Secretarto de Estado da Presidéncia do
Conseiho de Ministros, Joao liago Valenie .4lrne,da da S,lve,ra

18302010
Despacho fl.0 1307812010
Nos Lermos daaiinea a) do n.° 2 do artigo 192.° doCodigoCivil, declaro
extinta a Fundacao Académica Professor Doutor Montaivao Marques.
29 de .Julho de 2010.
0 Secretarjo de Estado da Presidéncia do
Conseiho de Ministros, João Tiago Valenle AI,ne,da cia Si/vega
18292010

Comissao para a Cidadania e a Igualdade de Genero
Aviso

fl.0

1616912010

Procedimeato concursal comum de recrutamento corn vista ao pre
enchimefito de 6 postos de trabalho, 5 na categoria de técflicola
superior da carreira genii de técnicola superior e I fla categoria
de assistente técnico/a, do mapa de pessoal da dC
Ao abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 6.0 e nos termos do artigo 50.0,
ambos da Lei ~ 12-412008, de 27 de Fevereiro, pot Despacho da Ex.ma
Presidente da Comissao para a Cidadania e Igualdade de Genero autoriza
-Se e toma-se pUblica a abertura do presente procedimento concursal
comum corn vista ao recrutamento de cinco trabalhadores/as, corn a
categoria de Tecnicos/as Superiores e I trabaihador, corn a categoria
de Assistente Tëcnicofa, para a celebraçao de seis contratos de trabaiho
de funçOes pUblicas por tempo indeterminado para ocupac~o de seis
lugares previstos e nâo ocupados do mapa de pessoal, para desempenho
de ftinçOes no NUcIeo para a Cidadania e tgualdade de (Jénero, (N-Cia),
no Nücieo da Prevençao da Violéncia Domëstica e Violéncia de Género,
(N-VDVG), na Divisäo Tecnico-Juridica e na Divisgo de Administracao
e Finanças, (DAF).
I
0 presente recrulamento rege-se pelo disposto na Lei
n.° 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e na Portaria n.° 83-A/2009, de 22
de Janeiro
2
Por ainda não Se encontrar regulamentada e em funcionamento a
Entidade Centralizada para a Constituiçdo de Reservas de Recrutamento
(ECCRC) foi consultada a DGAEP que suspendeu durante urn ano a
obrigatoriedade de consulta a esta enlidade.
3
0 prazo de apresentac~o de candidaturas ao presente procedi
mento e de 10 Was üteis, contados a partir da data de publicacao no
ThOno da Repñbl;ca do presente aviso.
4
Caracterizaçao e numero de postos de trabaiho a contratar.
Ret’A NücleoparaaCidadaniae Igualdadede Gënero(N-CIG)
I
posto de trabaiho na carreira de Tëcnico a Superior
I Licenciadofa
em Sociologia, para desempenhar funcoes relacionadas corn o desen
volvimento de estudos e estratdgias nacionais para a prornocao da cida
dania e da igualdade de género, nomeadamente, a implementaçao das
medidas constantes nos pianos nacionais para a igualdade coordenaçao
do projectos no dorninio da igualdade de genero e inclusao social e
acornpanhamento e sensibilizaçAo dos conseiheiras para a igualdade
para a implementacao dos pianos sectoriats
Ref B
Nücieo de Violéncia Dornestica/Violéncia de Genero,
(N-VDVG)
3 postos do trabaiho na carreira de Técnico/a Superior,
a saber.
Rer BOO I
I posto de trabaiho
Iicenciado/a em Psicologia, para
assegurar a rnonitorizaçâo de acçOes do formaçao na area da VDIVG,
conceder e dinarnizar actividades relacionadas corn do Campanha fla
cional contra a Violéncia Doméstica, organizaçao do conteUdos sobre

Vioiëncia Domestica para o portal Queixa Electronica do Ministerio
da Adrninistraçao Intema, exercicio de funçOes de forrnadora na area
VD/VG, assegurar o acompanharnento e supervisão técnica das estru
turas de atendirnento pam vitimas de VDIVG, concretizaçao e expansäo
da rede nacional de Nucleos de Atendimento, alargamento da rede de
parceiros que integra o modelo de Protocolo de Colaboraçao para a
Criaçao de Nücleos de Atendirnento, assegurar o atendimento teiefonico
do serviço de informaçao a vitimas da violéncia dornestica, participacâo
em acçOes de sensibilizacäoldebates na area da vioiëncia domestica e
violéncia de género, dirigidas a comunidade escolar, a profissionais das
diversas areas de intervencAo e a sociedade civil, integraçao em grupos
de trabalho que acompanham os projectos de intervencAo no cornbate a
violéncia do gdnero, nomeadarnente na area dos programas de prevençào
de reincidéncia para agressores e grupos de ajuda rnutua.
ReF 8002
I posto de trabaiho
licenciado a em Serviço Social,
para prestar assessoria tëcnica a irnplementaçao das medidas constan
tes do Piano Nacional contra a Violéncia da Vida Dornéstica, prestar
acompanharnento técnico de projectos regionais e nacionais na area
da Violëncia Domëstica/’Vjoiência de Gënero, promover a articulaçao
interinstitucional corn entidades pOblicas e privadas, nacionais e cornu
nitarias, na area da Violéncia contra as Muiheres, monitorizar acçOes de
formaçao e de sensibilizaçao na area da Violéncia DomtsticaNiolência
de Genero, preparar, pianear, e executar candidaturas ao programa
Operacional Potencial Hurnano, especificamente a tipologia “Projectos
de tntervencao no combate a Violéncia de Género” e respectivo acorn
panhamento e garantir o atendimento técnico a linha de apoio a vitirnas
de violéncia domestica.
ReF B003 — I posto de trabaiho— Iicenciado/a em Relaçôes In
ternacionais, corn bons conhecirnentos da lingua inglesa e Francesa,
falada e escrita, para assegurar a articulaçao corn as organizaçöes inter
nacionais e cornunitarias, tendo en, vista participar nas grandes orienta
cOes produzidas nestes organismos nas areas de cornpetência da dIG,
propor em articuIaçAo cm a DJA medidas de irnplernentaçao ao nivel
nacional das directivas e jurisprudéncia cornunitarias, de convençOes
e outros instrumentos internacionais nas areas de competëncia da CIG
e apoiar a participaçao dos Orgàos e de pessoal da dIG ern reuniOes
intemacionais,
Ref C
Divisilo Tëcnico-Juridica (DTJ)
I posto de trabalho na
carreira de Tecnico/a Superior
I Licenciadofa ern Direito, corn estágio
profissional concluido e inscriçáo na Ordem de Advogados activa ha pelo
menos 5 anos consecutivos, para desernpenhar runçoes na concepcAo e
elaboraçao de soluçOes tecnicas adequadas aos objectivos anualrnente
estabelecidos para a dIG participacao na analise e preparaçäo de pro
postas de projectos de diplomas legais e de regularnentos, eiaboraçao
e apreciaçao de rninutas de contratos, acordos, protocolos e despachos
referentes a actos administrativos de gest~o preparaçào de projectos de
resposta a reclamaçOes e recursos hierarquicos e ernissAo de pareceres
e estudos juridicos sobre quaisquer assuntos quo sejarn requeridos
redacçao de acordos e protocolos de coopemcâo, elaboraçao de rnfor
maçOes, propostas e recomendacoes no âmbito das materias juridicas
acompanhadas pela dIG, redacçao de pecas processuais e apoiojuridico
aos procedirnentos no âmbito do Codigo dos Contratos Publicos
Ref’ D
Divisâo de Adrninistraçao e Finanças (DAF)
I posto
de trabaiho na carreira de Assistente Tecnico a, para exercer ftinçoes
tecnicas na area dos recuisos humanos e adrninistraçao sendo neces
saria a detençäo de sohdos conhecirnentos do SRI-i, processamento de
vencirnentos e informatica na optica do utilizador.
5
Local do Trabalho sede da diG, situada na Av, Da Repüblica,
n°32 i.°e2°andar, 1050-193 ernLisboa
6
Nivel Habilitacional exigido
Ref A B e C
Licenciatura adequada, nos termos descriminados
non, 4 do presenie aviso näo havendo possibilidade do substituiçOo do
nivel habilitacional pot formaçao ou experiencia profissionai
7
0 as candidato as deverao Icr a estabelecida urna reiaçao
juridica de emprego publico por ternpo rndeterminado
8
Requisitos de admissao relativos ao trabaihador a, cornuns aos
quatro postos de trabaiho colocados a concurso
a) Nacionalidade porluguesa quando nâo dispensada pela Constitui
çào. convençilo internacional ou ici especial.
b) 18 anos do idade cornpleios

