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Deste modo, assinala-se formalmente a conclusão com sucesso dos
referidos períodos experimentais, em conformidade com o disposto no
n.º 5, do artigo 46.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
8 de março de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo da AIRC,
Raúl José Rei Soares de Almeida.
311207405
Aviso n.º 4245/2018
Celebração de Contratos
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 na sequência e após
celebração de contratos decorrentes do Concurso Externo de Ingresso
para ocupação de dezanove (19) postos de trabalho, na modalidade de
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado na
categoria de Especialistas de Informática de Grau 1, nível 2, da carreira
(não revista) de Especialista de Informática, previstos e não ocupados
no Mapa de Pessoal da Associação de Informática da Região Centro
(AIRC), aberto por aviso n.º 3946/2017 no Diário da República, 2.ª série,
n.º 73, de 12 de abril de 2017, e tendo sido autorizado em Assembleia
Intermunicipal, sob proposta aprovada pelo Conselho Diretivo, proceder
ao recrutamento de candidatos que se encontrem em Reserva de Recrutamento Interna resultante do Procedimento supracitado para ocupação
de seis (6) postos de trabalho igualmente previstos e não ocupados no

Mapa de Pessoal, e após negociação do posicionamento remuneratório
nos termos previstos na alínea a), do n.º 1, do artigo 38.º, da Lei Geral
do Trabalho em Funções públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, conjugado com o artigo 42.º, da Lei n.º 82-B/2014, de
31 de dezembro, cujos efeitos foram prorrogados ao abrigo do artigo 20.º,
da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (índice 480, correspondendo à
remuneração 1.647,74 € ou índice 400, correspondendo à remuneração
de 1.373,12 €, quando em estágio de ingresso na carreira), foram celebrados contratos de trabalho por tempo indeterminado, com início a
01 de março de 2018, iniciando-se também nesta data o respetivo período
experimental de 6 meses, com os seguintes candidatos:
Luís Miguel Silva Arêde;
Paulo Alexandre Simões Carvalho;
Rodrigo Campos Pessoa Dias Tavares;
Pedro Emanuel Pires Ramos;
Nuno André Aleixo Gonçalves;
Telmo Dias Raimundo.
Para efeitos do estipulado no artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
e no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, o júri do
período experimental será o mesmo do procedimento.
8 de março de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo da AIRC,
Raúl José Rei Soares de Almeida.
311207324

PARTE J1
FINANÇAS
Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública
Aviso (extrato) n.º 4246/2018
Nos termos do disposto no n.º 2 do art. 19.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e pela Lei
n.º 128/2015, de 3 de setembro, torna-se público que a CReSAP, entidade
responsável pelo procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de
dez dias úteis a contar da presente publicação, do procedimento concursal
n.º 818_CReSAP_60_11/17 de recrutamento e seleção para o cargo de
Secretário-Adjunto da Procuradoria-Geral da República.
A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido,
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.
08-03-2018. — A Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.
311210823
Aviso (extrato) n.º 4247/2018
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004 de
15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e pela Lei
n.º 128/2015, de 3 de setembro, torna-se público que a CReSAP, entidade
responsável pelo procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de
dez dias úteis a contar da presente publicação, do procedimento concursal
n.º 769_CReSAP_29_06/17 de recrutamento e seleção para o cargo de
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira e
Equipamentos da Justiça I. P.
A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido,
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.
09-03-2018. — A Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.
311210864

Aviso (extrato) n.º 4248/2018
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, e alterada pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto e pela Lei
n.º 128/2015, de 3 de setembro, torna-se público que a CReSAP, entidade
responsável pelo procedimento, vai proceder à abertura, pelo prazo de
dez dias úteis a contar da presente publicação, do procedimento concursal n.º 830_CReSAP_01_01/18 de recrutamento e seleção do cargo de
Subdiretor-Geral da Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores
em Funções Públicas — INA.
A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido,
da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa
de Emprego Público (BEP). O aviso integral deste procedimento estará
disponível no sítio eletrónico da CReSAP, em www.cresap.pt.
15-03-2018. — A Presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública, Maria Júlia Ladeira.
311210986

DEFESA NACIONAL
Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.
Aviso (extrato) n.º 4249/2018
1 — Nos termos do n.º 2, do artigo 21.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida pela Lei n.º 128/2015, de 3 de
setembro, faz-se público que, por Deliberação do Conselho Diretivo
do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P., de 12 de outubro
de 2017, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data da publicitação na Bolsa de Emprego Público (BEP), o procedimento concursal de recrutamento e seleção para provimento do cargo
de direção intermédia de 2.º grau, de Chefe do Gabinete de Recursos
Humanos (GRH) do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P.
(IASFA, I. P.).
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do conteúdo
funcional e perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de
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seleção será publicitada na BEP, em www.bep.gov.pt, no prazo de 10 dias
úteis a contar da publicação do presente aviso.
30 de janeiro de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui
Manuel Xavier Fernandes Matias, Tenente-General. — A Vogal do
Conselho Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão Coelho,
Licenciada.
311211074

CULTURA
Inspeção-Geral das Atividades Culturais
Aviso (extrato) n.º 4250/2018
Nos termos previstos na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada
pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro,

3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de
29 de agosto e 128/2015, de 3 de setembro, e por despacho do Inspetor-Geral das Atividades Culturais, de 14 de novembro de 2017, faz-se
público que a Inspeção-Geral das Atividades Culturais vai proceder à
abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia da publicitação
na Bolsa de Emprego Público (BEP), de procedimento concursal de
recrutamento para seleção de um dirigente intermédio de 1.º grau, com
as competências constantes do artigo 3.º da Portaria n.º 140/2013, de
3 de abril, referente ao cargo de Diretor de Serviços de Propriedade
Intelectual (DSPI).
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção serão publicitados
na BEP, conforme o disposto nos números 1 e 2 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, no prazo de 2 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da República.
7 de março de 2018. — O Inspetor-Geral, Luís Silveira Botelho.
311199858

PARTE J3
FINANÇAS
Direção-Geral da Administração
e do Emprego Público
Acordo Coletivo de Trabalho n.º 22/2018
Acordo Coletivo de Empregador Público entre o Município de
Sabugal e o STAL — Sindicato Nacional dos Trabalhadores da
Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins.

CAPÍTULO I
Âmbito e Vigência
Cláusula 1.ª
Âmbito de aplicação
1 — O presente acordo coletivo de empregador público, adiante
designado por ACEP, obriga por um lado, o Município de Sabugal,
adiante designado por Empregador Público (EP) e por outro, a totalidade
dos trabalhadores do EP filiados no STAL — Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas,
Concessionárias e Afins, no momento do início do processo negocial,
bem como os que se venham a filiar neste sindicato durante o período
de vigência do presente ACEP.
2 — O presente ACEP é celebrado ao abrigo do disposto no artigo 14.º
n.º 2 da Lei de Trabalho em Funções Públicas, aplica-se no âmbito territorial abrangido pelo EP, constituindo um todo orgânico e vinculando,
reciprocamente, as partes outorgantes ao seu cumprimento integral.
3 — Para efeitos da alínea g) do n.º 2 do artigo 365.º da LTFP serão
abrangidos pelo presente ACEP, cerca de 103 (cento e três) trabalhadores.
Cláusula 2.ª
Vigência, denúncia e revisão
1 — O presente ACEP substitui o Acordo n.º 94 de 2016, publicado
na 2.ª série do Diário da República n.º 13, de 2016 e entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação e terá uma vigência de 2 anos,
renovando-se por iguais períodos.
2 — Sem prejuízo do disposto nos artigos 373.º e seguintes da LTFP,
havendo lugar a denúncia, total ou parcial, as matérias objecto da mesma,
ou o ACEP denunciado, consoante o caso, mantém-se em vigor até
serem substituídas.

CAPÍTULO II
Organização do Tempo de Trabalho
Cláusula 3.ª
Período normal de trabalho
1 — O período normal de trabalho não poderá exceder as trinta e
cinco horas em cada semana, nem as sete horas diárias.
2 — Sem prejuízo do disposto noutras disposições deste ACEP ou
na LTFP, o período normal de trabalho diário será interrompido por um
intervalo para refeição ou descanso não inferior a uma nem superior a
duas horas, não podendo os trabalhadores prestar mais de cinco horas
seguidas de trabalho.
3 — Os dias de descanso semanal são dois, e serão gozados em dias
completos e sucessivos, nos termos seguintes:
a) Sábado e Domingo; ou
b) Domingo e Segunda-feira; ou
c) Sexta-feira e Sábado;
d) Outros, necessariamente consecutivos, em situações de contratos
a tempo parcial cuja duração do horário semanal não seja superior a
25 horas.
4 — Nos casos das alíneas a) e b) do número anterior, o dia de descanso semanal obrigatório é o Domingo, sendo que no caso da alínea c)
o descanso obrigatório é o Sábado.
5 — Para os trabalhadores da área administrativa que na sua atividade
não tenham relação direta com o público, os dias de descanso semanal
serão o Sábado e o Domingo.
6 — Quando o trabalhador estiver organizado por turnos rotativos, os
horários de trabalho serão escalonados para que cada trabalhador tenha
dois dias de descanso por cada cinco dias de trabalho.
7 — Os trabalhadores que efetuem trabalho aos fins-de-semana têm
direito a gozar como dias de descanso semanal, pelo menos, um fim-de-semana completo em cada mês de trabalho efetivo.
8 — Os trabalhadores que efetuem trabalho ao Domingo, têm direito
a gozar como dia de descanso semanal obrigatório, um Domingo de
descanso por cada dois Domingos de trabalho efetivo.
Cláusula 4.ª
Horário de trabalho
1 — Entende-se por horário de trabalho a determinação das horas do
início e do termo do período de trabalho diário normal, bem como dos
intervalos de descanso diários.
2 — Compete ao EP estabelecer os horários de trabalho aplicáveis a
cada um dos seus serviços e respetivos trabalhadores, por intermédio
de negociação direta com a organização sindical.

