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Aviso (extracto)

n.o 1191/2011

Por despacho de 29 de Dezembro de 2010 do Vogal do Conselho
Directivo e apos procedimento concursal, foi autorizada a celebra9ao de
contrato por tempo indeterminado para 0 exercicio de fun90es publicas
corn Dina Teresa GueITeiro Gomes, para ocupa9ao de urn posto de
trabalho na categoria e carreira de Assistente Tecnico, posi9ao remuneratoria 3, no mapa de pessoal deste Instituto - Servi90s Centrais,
aprovado nos termos do n.o 3 do artigo 5.0 da Lei n.o 12-A/2008 de 27
de Fevereiro, corn efeitos a 31 de Dezembro de 2010.
30-12-2010. - A Directora da Unidade de Gestao Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenr,:o.

204156883

Aviso (extracto)

n.o 1192/2011.

Por despacho de 27 de Dezembro de 2010 do Vogal do Conselho
Directivo e apos procedimento concursal, foi autorizada a celebra9ao de
contrato por tempo indeterminado para 0 exercicio de fun90es publicas
corn Sonia Patricia Amorim Silva Dantas, para ocupa9ao de urn posto
de trabalho na categoria e carreira de Tecnico Superior, posi9ao remuneratoria 2, no mapa de pessoal deste Instituto - Centro Distrital de
Lisboa, aprovado nos termos do n.o 3 do artigo 5.0 daLei n." 12-A/2008
de 27 de Fevereiro, corn efeitos a 31 de Dezembro de 2010.
30-12-2010. - A Directora da Unidade de Gestao Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenr,:o.

204163265

Aviso (extracto)

n.o 1193/2011

Por despacho de 29 de Dezembro de 2010 do Vogal do Conselho
Directivo e apos procedimento concursal, foi autorizada a celebra9ao de
contrato por tempo indeterminado para 0 exercicio de fun90es publicas
corn Sonia Joao Fonseca Silva, para ocupa9ao de urn posto de trabalho
na categoria e carreira de Tecnico Superior, posi9ao remuneratoria 2, no
mapa de pessoal deste Instituto - Centro Distrital de Lisboa, aprovado
nos termos do n." 3 do artigo 5,° daLei n.O 12-A/2008 de27 de Fevereiro,
corn efeitos a 31 de Dezembro de 2010.
30 de Dezembro de 2010. -A
Directora da Unidade de Gestao
Administrativa de Recursos Hurnanos do Departamento de Recursos
Hurnanos, Lurdes Lourenr,:o,

204163402

Aviso n.o 1194/2011

Procedimento concursal comum corn vista ao preenchimento de
1 posto de trabaIho na carreira e categoria de tt~cnicosuperior do
mapa de pessoal dos Servi~os Centrais - Instituto da Seguran~a
Social, I. P.
Nos termos do disposto no n." 6 do artigo 36." daPortarian." 83-A/2009,
de 22 de Janeiro, toma-se publica a lista unitaria de ordenat;ao final,
do procedimento concursal comum para ocupa9ao de urn (1) posto de
trabalho, previsto e nao ocupado, da carreira e categoria de tecnico
superior, do mapa de pessoal dos Servi90s Centrais, visando 0 exerci.
cio de fun90es em regime de contrato de trabalho em fun90es publicas por tempo indeterminado, nos Servi90s Centrais, conforme Aviso
n." 17186/2010, publicado no Dim-io da Republica, 2." serie, n." 169, de
31 de Agosto-DRH/TS/121/201O.
Candidatos aprovados:
Lista unitaria de ordenagao final
Ordena9ao

Nome

Valor

1.°
2."

Joao Carios Deometrio Rodrigues Alves GueITa
Joao da Costa Marreiros.
.. ... .. .. ... ... .. ..

13,175
12,60

A presente lista foi homologada por despacho de 29 de Dezembro de 2010,
do Vogal do Consellio Directivo responsavel pelo pelouro dos Recursos
Humanos, licenciadoAntonio Nogueira de Lemos, ao abrigo de comperencia
delegada do Conselho Directivo, atraves da Delibera9ao n." 2143/2010,
publicada no Diario da Republica, 2." serie, n." 226, de 22 de Novembro,
30 de Dezembro de 2010. -A
Directora da Unidade de Gesffio
Administrativa de Recursos Humanos do Departarnento de Recursos
Humanos, Lurdes Lourenr,:o.

204163727

MINISTERIOS
DOTRABALHOE DASOLlDARIEDADE
SOCIALE DAEDUCACAo
Despacho n.o 978/2011
No funbito do processo de cria9ao e desenvolvimento
do Sistema
Nacional de Qualifica90es (SNQ) foi instituido 0 Quadro Nacional
de Qualificat;oes (QNQ), que constitui urn quadro de referencia unico
para cIassificar todas as qualificat;oes produzidas no funbito do sistema
educativo e formativo nacional, independentemente do nivel e das vias
de acesso.
0 QNQ foi criado pelo Decreto-Lei n." 396/2007, de 31 de Dezembro,
e e regulado pela Portaria n." 782/2009, de 23 de Julho, que revoga
a aplicat;ao da estrutura dos niveis de forma9ao estabelecidos corn a
Decisao n." 85/368/CEE, do Conselho, de 16 de Julho, adoptando os
principios do Quadro Europeu de Qualificat;oes (QEQ) no que se refere
aos niveis de qualifica9ao e a descri9ao das qualifica90es nacionais em
termos de resultados de aprendizagem, consagrando, assim, 0 principio
de convergencia corn 0 QEQ,
Considerando que 0 QNQ e urn quadro integrador, tanto no que
diz respeito as diferentes modalidades de educa9ao e forma9ao coma
aos niveis de forma9ao profissional e de escolaridade, referenciando,
em cada nivel de qualifica9ao, comperencias de diferente natureza e,
por essa via, consagrando uma n09ao mais abrangente do conceito de
qualifica9ao;
Considerando que 0 QNQ se desenvolveu em articula9ao corn 0 QEQ,
procurando, no essencial, ganhos no que concerne a transparencia e a
valoriza9ao das qualifica90es e da mobilidade das pessoas no espa90
europeu, beneficiando tanto os formandos coma os activos detentores
de uma qualifica9ao reconhecida no seu funbito;
Considerando, ainda, que 0 QNQ caracteriza os niveis de qualifica9ao
a partir de urna abordagem centrada nos resultados da aprendizagem e
nao nos processos, facilitando, assim, a certifica9ao de competencias e
a comparabilidade de qualifica90es independentemente da via atraves
da qual foram adquiridas (formal, nao formal e informal);
Considerando que a Recomenda9ao do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de Abril de 2008, relativa a institui9ao do QEQ para a
aprendizagem ao longo da vida, determinou, para cada Estado membro,
a obrigatoriedade do desenvolvimento de urn processo de referencia9ao
dos niveis de qualifica90es nacionais aos niveis de qualifica9ao do QEQ;
Considerando, finalmente, ser do pleno interesse de todos os cidadaos
que as suas qualifica90es sejam cIassificadas de acordo corn 0 QNQ,
cuja entrada em vigor ocorreu no dia I de Outubro de 2010 e tendo
presente 0 disposto no artigo 5." do Decreto-Lei n." 396/2007, de 31 de
Dezembro, regulamentado pela Portaria n,o 782/2009, de 23 de Julho,
determina-se:
Artigo 1.°
Certificados

e diplomas

1 - Todos os certificados e diplomas que conferem urna qualifica9ao
constante do QNQ, cuja emissao tenha ocorrido a partir de 1 de Outubro
de 2010, devem incluir a referencia ao respectivo nivel de qualifica9ao,
nos termos da Portaria n." 782/2009, de 23 de Julho.
2 - E da responsabilidade das entidades competentes pela regula9ao
das modalidades de educa9ao e forma9ao abrangidas pelo QNQ, garantir
a altera9ao dos respectivos modelos de certificados e diplomas, de acordo
corn 0 disposto no n." 1, bem coma a sua disponibiliza9ao.
3 - A altera9ao dos respectivos modelos de certificados e diplomas,
relativamente as modalidades de educa9ao e forma9ao de nivel nao
superior, e assegurada pelaAgencia Nacional para a Qualifica9ao, I. P.
(ANQ), e pela Direc9ao-Geral de Inova9ao e Desenvolvimento Curricular (DGIDC), de acordo corn as respectivas competencias.
4 - A altera9ao referida no nUmero anterior deve estar concluida
no prazo de dois meses a partir da data da publica9ao do presente despacho,
5 - As entidades formadoras que ap6s 0 dia 1 de Outubro e ate ao
prazo estabelecido no nUmero anterior, procedam a emissao de certificados e diplomas de acordo corn os anteriores modelos, devem, obrigatoriamente, efectuar a sua substitui9ao pelo certificado e ou diploma
a emitir nos termos do n." 1.
6 - Os diplomas e certificados emitidos antes da entrada em vigor
do QNQ devem igualmente ser emitidos de acordo corn 0 previsto no
presente despacho, sempre que tal seja expressamente solicitado pelos
interessados.
7 - Para efeitos da altera9ao aos modelos de certificados e diplomas
e da substitui9ao daqueles que nao tenham sido emitidos ao abrigo
da nova estrutura dos niveis de qualifica9ao do QNQ, aprovada pela
Portaria n." 782/2009, de 23 de Julho, deve ser respeitada a matriz de
correspondencia
constante do anexo ao presente despacho e que do
mesmo faz parte integrante.
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8 - Sao considerados invaIidos os certificados e diplomas emitidos a
partir de 1 de Outubro de 2010 que nao cumpram os requisitos referidos
nos nUineros anteriores.

e divulga~i'io

1 - Constitui obriga~ao das entidades competentes pela regula~ao das diferentes modalidades de educa~ao, forma~ao e qualifica~ao:
a) Informar as institui~oes de ensino e forma~ao e outras entidades
formadoras que operacionalizam as modalidades abrangidas pelo presente diploma, quer no que respeita it entrada em vigor do QNQ quer no
que se reporta aos deveres e responsabilidades consagrados no presente
despacho relativamente it emissao de certificados e diplomas;
b) Garantir que todos os materiais de divulga~ao das ofertas educativas
e formativas da sua responsabilidade contem uma referencia explicita
aos niveis do QNQ, nos termos previstos na Portaria n.o 782/2009, de
23 de Julho.
2 - 0 disposto na alinea b) do nUinero anterior constituiu igualmente
obriga~ao das institui~oes de ensino e forma~ao que operacionalizam
as modalidades de educa~ao, forma~ao e qualifica~ao abrangidas pelo
presente despacho.

Artigo 3.°
Vigencia
0 presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publica~ao.
3 de Janeiro de 2011. -A Ministra da Educa~ao, Maria Isabel Giriio de Melo Veiga Vilm:- 0 Secretario de Estado do Emprego e da
Forma~ao Profissional, Valter VictorinoLemos.
ANEXO
(a que se refere 0 n.o 7 do artigo 1.°)

Correspondencia entre os niveis de qualificacao do Quadro
Nacional de Qualificacoes e 0 tipo
de certificacao de nivel nao superior actualmente atribuida
Niveis de qualificayiio

do Quadro Nacional
de Qualifica90es

2

3
4
5

I

aQualifica~ao, I. P., de 13 de Setembro de 2010, publicitado no Diario
da Republica pelo Aviso n.o 18383/2010, 2.a serie n.O 182, de 17 de
Setembro de 2010.
Celia Maria Dias Serrao - 15,23;
Sandra Sofia Ferreira Rodrigues - 14,34;
Jorge Manuel Martins Cardiga - 13,03.

Artigo 2.°
Informa~i'io

de Janeiro de 2011

CertificadOSe diplomas de acordo corn a certifica9iio vigente antes
da entrada em vigor
do Quadro Nacional de Qualifica90es

Conclusao do 2.° ciclo do ensino bilsico.
Conclusao do 2.° ciclo do ensino bilsico e de forma~ao profissional de nivell de acordo com a Decisao n.O85/368/CEE, do Conselho, de 16 de Julho.
Conclusao do 3.° ciclo do ensino bilsico.
Conclusao do 3.° ciclo do ensino bilsico e de forma~ao profissional de nivel 2 de acordo com a Decisao n.O85/368/CEE, do Conselho, de 16 de Julho.
Conclusao do ensino secundario.
Conclusao do ensino secundario e de forma~ao
profissional de nive! 3 de acordo com a Decisao
n.O 85/368/CEE, do Consellio, de 16 de Julho.
Conclusao de curso de especializa~ao tecnol6gica
e de forma~iio profissional de nive! 4 de acordo
com a Decisao n.O 85/368/CEE, do Conselho, de
16 de Julho.

204164683

Agencia Nacional para a Qualificay80, I. P.
Aviso n.o 1195/2011
Nos termos do estipulado no n.o 6 do artigo 36.° da Portaria
n.o 83A/2009 de 22 de Janeiro, tomase publica, ap6s homologa~ao do
Sr. Presidente daANQ,I. P. de 30 de Dezembro de 2010 a lista unitaria
do procedimento concursal comum para 0 recrutamento de um posto
de trabalho para a carreira e categoria de assistente tecnico, do Departamento Financeiro e de Organiza~ao do mapa de pessoal daANQ, I. P.,
autorizado por despacho da Vice-Presidente daAgencia Nacional para

4 de Janeiro de 2011. -

0 Presidente, Luis Manue/ Antunes Capucha.
204167778
Aviso n.o 1196/2011

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento
de 2 postos de trabalho de assistente operacionalMotorista
1 - Fundamento e legisla~ao aplicavelNos termos do n.o 3 do
artigo 6." da Lei n." 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e uma vez que
ainda nao existem reservas de recrutamento quer na Agencia Nacional
para a Qualifica~ao, I. P. (ANQ, I. P), quer junto da Direc~ao-Geral
da Administra~ao e do Emprego PUblico (como previsto no n." 1 do
artigo 4." da Portaria n." 83-A/2009, de 22 de Janeiro), toma-se publico que, por despacho de 15 de Dezembro de 2010, do P.residente
da Agencia Nacional para a Qualifica~ao, I. P, esta aberto, pelo prazo
de 10 dias uteis a contar da data de publicita~ao deste aviso no Diario
da Republica, um procedimento concursal para 0 preenchimento de
2 postos de trabalho de Assistente OperacionalMotorista do mapa
de pessoal desta Agencia, na modalidade de contrato de trabalho em
fun~Oes publicas por tempo indeterrninado.
A este procedimento e aplicavel a tramit~ao prevista pelo artigo 54."
da Lei n." 12-A/2008 (LVCR), de 27 de Fevereiro, regulamentada pela
Portaria n." 83-A/2009, de 22 de Janeiro.
2 - Prazo de validade - 0 procedimento concursal e vaIido para
os postos de trabalho em referencia e caduca com a sua ocupa~ao, sem
prejuizo das demais causas de cessa~ao do procedimento concursal.
3 - Posto de Trabalho:
N." de postos de trabalho: 2;
Carreira: Assistente Operacional (motorista);
Unidade Orgaruca: Departamento
Financeiro e de Organiza~ao;
Area de forma~ao: Escolaridade Obrigat6ria;
Actividade: Conduzir os autom6veis oficiais e assegurar a manuten~ao
do seu bom estado de funcionamento e conserva~ao;
Condi~oes P.referenciais: experiencia profissional como motorista.
4 - Requisitos de admissao - Poderao candidatar-se ao presente
procedimento concursal os trabalhadores com uma rela~ao juridica de
emprego publico por tempo indeterrninado previamente estabelecida, nos
termos do n." 4 do artigo 6." daLei n." 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e
que ate it data de abertura deste procedimento reUnam cumulativamente
os seguintes requisitos:
a) Nacionalidade portuguesa, quando nao dispensada pela Constitui~ao, conven~ao intemacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Nao estar inibido do exercicio de fun~oes publicas ou interdito
para 0 exercicio das fun~oes a que se candidata;
d) Possuir robustez fisica e perfil psiquico indispensaveis ao exercicio
das fun~oes a que se candidata;
e) Possuir piano de vacina~ao obrigat6rio vaIido;
fJ Ser titular do seguinte nivel minima habilitacional exigido.
g) Sejam titulares de carta de condu~ao de veiculos ligeiros vaIida.
4.1 - Podem ainda ser admitidos trabalhadores de 6rgaos e servi~os da administra~ao regional e Autarquias, em conformidade com
a autoriza~ao do Sr. Ministro de Estado e das Finan~as dado pelo
Despacho 000495/l0/MEF de 3 de Dezembro de 2010.
4.2 - Nao podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente,
se encontrem integrados nas carreiras, sejam titulares das categorias
em referencia e, nao se encontrando em mobilidade, ocupem postos
de trabalho no mapa de pessoal daANQ, I. P, identicos aos postos de
trabalho para cuja ocupa~ao se publicita 0 procedimento.
Nao podeni ser efectuada a substitui~ao do nive! habilitacional exigido,
por form~ao e ou experiencia profissional, consideradas suficientes
para 0 presente procedimento.
4.3 - Escolaridade Obrigat6ria:
4.a classe - para os individuos nascidos ate 31.12.1966 (n." 1 do
artigo 13." do Decreto-Lei n." 538/79, de 31 de Dezembro);
6.° ano de escolaridade - para os nascidos entre 01.01.1967 e
31.12.1980 (n." I do artigo 12." do Decreto-Lei n." 538/79, de 31 de
Dezembro);

