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dos 25 Anos do ISCPSI em Homenagem ao S. C. Afonso de Almeida,
Almedina, 2008.
«O Inquérito Processual Penal nos Crimes de Colarinho Branco: o
problema da descontinuidade na aplicação do princípio da igualdade»,
Estudos em Homenagem ao Professor Catedrático Artur Anselmo de
Oliveira Soares, Almedina, 2008.
«Os Conhecimentos Fortuitos nas Escutas Telefónicas (e a intermitência das decisões judicativas e soluções doutrinais)», Estudos em
Homenagem ao Juiz Conselheiro António Neves Ribeiro — in memoriam, Almedina, 2007.
«A Igualdade de Armas em Processo Penal», Volume Comemorativo
dos 20 Anos do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança
Interna, Almedina, 2005.
«A Prova Técnico-Científica: as novas fronteiras da livre Apreciação?», Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Germano Marques da
Silva, Almedina, 2004.
«O Crime de condução Perigosa de Veículo rodoviário», in Polícia Portuguesa, Ano LXIV, II série, Bimestral, n.º 131 set-out 2001,
pp. 15-18.
Outras Atividades:
Orador em várias conferências e desenvolvidas atividades como
Formador, na área da Formação Pedagógica de Formadores; Regime
Jurídico das Contra-Ordenações e Organização de Processos; Formação
Tática e Operacional; Metodologias de Investigação Criminal e Direito
Contra-Ordenacional.
Formação:
«Identifying and Adressing Counterfeit Bourdeaux Wines» (IIPCIC);
Programa de Formação em Gestão Pública (FORGEP), ministrado
pelo INA/DGQTFP, com a classificação final de 17,4 valores (2015);
«Branqueamento de Capitais», Lisboa, 2014; «E-Commerce of food»,
Better Training for Safer Food — European Commission (9-12jun),
2014; «Práticas de Organização e Instrução Processual de Processos-Crime», Lisboa, 2013; «Rotulagem dos géneros alimentícios — alegações de saúde e nutricionais», 2013; «Produção Biológica e Rotulagem
de Produtos biológicos», 2013; «Regime Jurídico da Urbanização e
Edificação», Cascais, 2011; «Noções Gerais de Direito Administrativo», Lisboa, 2006; «Fórum Municipal Contra a Violência Doméstica
no concelho de Cascais», 2005; «Ética, Deveres Deontológicos e Qualidade nos Serviços», 2004; «Formação Pedagógica de Formadores»,
2003; «Aperfeiçoamento em Técnicas Jornalísticas — Relações com
os Media», 2003.
Outros:
Atribuição de Louvor por Serviços de Muito Mérito, pelo Ex.mo Senhor
Comandante Metropolitano da PSP de Lisboa (2009);
Integração em júris de procedimentos concursais públicos para bolsas de recrutamento e alienação de bens públicos, na Administração
Local.
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AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL
Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Aviso n.º 5798/2017
Recrutamento de 1 Técnico Superior em regime
de mobilidade para exercer funções no Departamento
de Gestão Financeira e Administração
De acordo com o disposto nos artigos 92.º e seguintes da Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público que se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República, procedimento para recrutamento em regime de
mobilidade de 1 técnico superior para exercício de funções no Departamento de Gestão Financeira e Administração do Instituto da Vinha e
do Vinho, I. P.
1 — Tipo de oferta: Mobilidade na categoria e mobilidade intercarreiras ou categorias;

2 — Carreira/categoria: Técnico superior;
3 — Número de postos de trabalho: 1;
4 — Prazo: 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso;
5 — Remuneração: A prevista no artigo 153.º da Lei n.º 35/2014 de
20 de junho, conjugado com o artigo 19.º da Lei n.º 42/2016 de 28 de
dezembro (OE2017);
6 — Caraterização das funções a exercer:
Desempenho de funções especializadas na área económico-financeira
e orçamental, no âmbito das competências do Departamento de Gestão
Financeira e Administração e da Unidade de Gestão Financeira e Patrimonial designadamente:
a) Monitorização de entrega de declarações mensais de autoliquidação
por parte dos viticultores e de recuperação de dívida cobrada no âmbito
das taxas devidas ao IVV, pela aplicação do Decreto-Lei n.º 94/2012;
b) Acompanhamento de todo o processo contabilístico (financeiro e
patrimonial) e dos circuitos da despesa e da receita;
c) Planeamento, elaboração e acompanhamento da execução do orçamento anual do Instituto, incluindo a preparação de propostas de
alterações orçamentais;
d) Organização e elaboração da conta de gerência;
e) Encerramento de contas, verificação e contabilização das operações
de fim de exercício;
f) Análise de informação económico-financeira para reporte interno
e a outras entidades externas, nas periodicidades definidas;
g) Produção de indicadores e elaboração de relatórios para prestação
de informação de gestão;
h) Execução de procedimentos no âmbito do controlo interno;
i) Quaisquer outras funções para que seja solicitada de índole técnica
na área financeira e orçamental.
7 — Requisitos de admissão:
Relação jurídica de emprego: Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;
8 — Requisitos específicos:
Habilitações literárias: Licenciatura em Contabilidade, Administração
Pública ou Gestão não se colocando a possibilidade de substituição do
nível habilitacional por formação ou experiência profissional;
9 — Local de trabalho: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., Rua Mouzinho da Silveira, 5, 1250-165 Lisboa;
10 — Formalização de candidaturas: Requerimento dirigido ao
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.,
por correio postal, para Rua Mouzinho da Silveira, n.º 5, 1250-165
Lisboa, para o email drh@ivv.min-agricultura.pt ou entregue pessoalmente (entre as 9h00 e as 12h30 e entre as 14h00 e as 18h00), com
a menção expressa da modalidade de relação jurídica de emprego
público que detém, a categoria, a posição e nível remuneratórios e
o respetivo montante remuneratório, e contacto telefónico, acompanhado de curriculum profissional detalhado e comprovativos das
habilitações literárias;
11 — Seleção de candidatos: A seleção dos candidatos será efetuada
com base na análise do curriculum vitae e entrevista;
A presente oferta de emprego público será devidamente publicitada
na Bolsa de Emprego Público, no Diário da República e em quaisquer
outros canais de divulgação que se revelem adequados.
27 de abril de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Frederico
Falcão.
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Aviso n.º 5799/2017
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que por meu despacho de 19 de abril
de 2017, foi homologada a avaliação final do período experimental da
trabalhadora Anabela Ramos dos Santos Antunes António, o qual foi
concluído com sucesso, com a classificação final de 16,79 valores, de
acordo com o processo de avaliação, elaborado nos termos do disposto no
artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sequência de celebração
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
na carreira e categoria de assistente técnico do mapa de pessoal deste
Instituto, sendo o tempo de duração desse período contado para efeitos
da atual carreira e categoria.
27 de abril de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Frederico
Falcão.
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