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Subdelego no Sr. Secretário -Geral da Administração Interna, nos 
termos do n.º 1 do artigo 109.º do CCP, todas as competências ine-
rentes ao órgão competente para a decisão de contratar, incluindo a da 
adjudicação.

8 de fevereiro de 2019. — A Secretária de Estado Adjunta e da 
Administração Interna, Maria Isabel Solnado Porto Oneto.

312056359 

 Fundo de Apoio Municipal

Despacho n.º 2309/2019
Por despacho do Senhor Presidente do Fundo de Apoio Municipal, 

de 13 de fevereiro de 2019, no âmbito das suas competências, foi au-
torizado, ao abrigo do artigo 22.º da LGTFP, aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, ao Técnico Superior, Bruno Miguel Batista 
Gouveia Mouco, a acumulação de funções privadas para prestação de 
consultadoria técnica.

13 de fevereiro de 2019. — O Presidente, Miguel Ângelo da Cunha 
Gonçalves de Almeida.

312075686 

 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Declaração de Retificação n.º 214/2019
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 28, de 8 de fevereiro de 2019, o Despacho (extrato) n.º 1408/2019, 
respeitante à consolidação da mobilidade intercarreiras na carreira e 
categoria de Técnico Superior no mapa de pessoal do Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras (SEF), retifica -se que onde se lê «Por despacho 
de 15 -09 -2019» deve ler -se «Por despacho de 15 -01 -2019».

Na coluna «Vencimento», onde se lê «1.241,48» deve ler -se «1.201,48».
8 de fevereiro de 2019. — O Coordenador do Gabinete de Recursos 

Humanos, António José dos Santos Carvalho.
312055435 

 JUSTIÇA

Gabinete da Secretária de Estado 
Adjunta e da Justiça

Despacho n.º 2310/2019
1 — Nos termos dos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
do artigo 9.º do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organis-
mos da Administração Central, Regional e Local do Estado, aprovado 
pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, e no uso das 
competências que me foram delegadas pelo Despacho n.º 977/2016, de 
14 de janeiro, da Ministra da Justiça, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 13, de 20 de janeiro de 2016, subdelego, no Diretor -Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais, licenciado Rómulo Augusto Marreiros 
Mateus, as seguintes competências:

a) Emitir instruções referentes a matérias relativas às competências 
genéricas do respetivo serviço, nos termos do disposto no n.º 1 do ar-
tigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual;

b) Autorizar a prestação de trabalho suplementar nos termos do pre-
visto na alínea b) do n.º 3 do artigo 120.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua redação atual;

c) Autorizar a realização de despesas com empreitadas e obras pú-
blicas, locação e aquisição de bens e serviços até ao limite previsto na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
na sua redação atual;

d) Aprovar a escolha prévia do tipo de procedimentos, nos termos 
do disposto no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação atual, até ao 
limite referido na alínea c);

e) Autorizar as despesas provenientes de alterações, variantes, revi-
sões de preços e contratos adicionais às empreitadas de obras públicas 
e aquisições de bens ou serviços, nos termos do disposto no n.º 2 do 
artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho, na sua redação 
atual, até ao limite referido na alínea c);

f) Autorizar a equiparação a bolseiro no País, nos termos do previsto 
no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 272/88, de 3 de agosto, e no 
previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Despacho Normativo n.º 18/2001, de 
19 de abril;

g) Autorizar deslocações ao estrangeiro que não envolvam encargos 
para o serviço ou, tendo encargos, que sejam de duração até cinco dias, 
bem como as que se realizem no âmbito de projetos já superiormente 
aprovados, nos termos do Decreto -Lei n.º 192/95, de 28 de julho, e 
Decreto -Lei n.º 106/98, de 24 de abril, conjugados com o estabelecido 
nos Decretos -Leis de execução orçamental;

h) Autorizar a atribuição de telemóvel, nos termos do n.º 6 da Reso-
lução do Conselho de Ministros n.º 112/2002, de 24 de agosto;

i) Autorizar o pagamento das indemnizações devidas para compensa-
ção de danos causados a terceiros ocasionados em acidentes de viação em 
que sejam intervenientes veículos afetos à Direção -Geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais (DGRSP);

j) Fixar o regime de trabalho do pessoal médico e autorizar a aplicação 
do regime de horário de trabalho acrescido ao pessoal de enfermagem;

k) Confirmar ou rejeitar a qualificação dos acidentes de trabalho 
sofridos pelos reclusos e fixar o valor das indemnizações devidas por 
incapacidade permanente, quando for caso disso, nos termos do disposto 
nos artigos 42.º e 88.º, respetivamente, do Código de Execução das Penas 
e Medidas Privativas da Liberdade aprovado pela Lei n.º 115/2009, de 
12 de outubro, na redação atual, e do Regulamento Geral dos Esta-
belecimentos Prisionais, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 51/2011, de 
11 de abril;

l) Fixar residência obrigatória junto dos estabelecimentos prisio-
nais, de acordo com o disposto do n.º 3 do artigo 31.º do Decreto -Lei 
n.º 215/2012, de 28 de setembro, com a alteração introduzida pela De-
claração de Retificação n.º 63/2012, de 9 de novembro;

m) Designar os adjuntos do diretor de estabelecimento prisional, nos 
termos do previsto no artigo 19.º do Decreto -Lei n.º 215/2012, de 28 de 
setembro, com a alteração introduzida pela Declaração de Retificação 
n.º 63/2012, de 9 de novembro;

n) Celebrar protocolos com entidades externas nacionais, com inte-
resse para a prossecução das atribuições da DGRSP, dando conhecimento 
dos mesmos à tutela.

2 — Autorizo, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, a subdelegação das competências referidas nas alíneas b) 
a l) do número anterior nos respetivos subdiretores -gerais.

3 — O presente despacho produz efeitos a 1 de fevereiro de 2019, 
ficando ratificados todos os atos praticados desde essa data.

8 de fevereiro de 2019. — A Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, 
Helena Maria Mesquita Ribeiro.

312055151 

 Polícia Judiciária

Aviso n.º 3627/2019
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do Decreto -Lei 

n.º 204/98 de 11 de julho, publica -se o aviso de abertura do concurso 
interno de ingresso para preenchimento de 1 posto de trabalho do mapa 
de pessoal da Polícia Judiciária, no Unidade Local de Investigação 
Criminal de Vila Real, para a carreira de especialista auxiliar, assinado 
em 15 de fevereiro de 2019 pelo Diretor Nacional da Polícia Judiciária, 
Luís António Trindade Nunes das Neves.

Concurso interno de ingresso para preenchimento de 1 posto
de trabalho do mapa de pessoal da Polícia Judiciária,

na ULIC de Vila Real, para a carreira de especialista auxiliar.
A carreira de especialista auxiliar da Polícia Judiciária, face ao disposto 

na subalínea i) da alínea b) do n.º 1 do artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
rege -se, até à sua revisão, pelas disposições normativas que lhe eram 
aplicáveis em 31 de dezembro de 2008.

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 32.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 
11 de julho, faz -se público que, autorizado por despacho do Exmo. Diretor 
Nacional Adjunto de 30.01.2019, se encontra aberto, pelo prazo de 
10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República, concurso interno de ingresso para preenchimento de 
1 posto de trabalho do mapa de pessoal da Polícia Judiciária, na ULIC 
de Vila Real, para a carreira de especialista auxiliar.

1 — Prazo de validade — O presente concurso visa exclusivamente 
a ocupação dos postos de trabalho acima referidos, caducando com o 
seu preenchimento.
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2 — Legislação aplicável — O presente concurso rege -se pelo dis-
posto nos seguintes diplomas:

a) Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho (regula o concurso como 
forma de recrutamento e seleção de pessoal para os quadros da Admi-
nistração Pública) e Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (Código do 
Procedimento Administrativo);

b) Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas);

c) Decreto -Lei n.º 275 -A/2000, de 9 de novembro (Lei Orgânica da 
Polícia Judiciária), Lei n.º 37/2008, de 6 de agosto (aprova a Orgânica 
da Polícia Judiciária) e Decreto -Lei n.º 42/2009, de 12 de fevereiro (es-
tabelece as competências das unidades da Polícia Judiciária e o regime 
remuneratório dos seus dirigentes).

3 — Descrição breve do conteúdo funcional do lugar a prover — Exer-
cício de funções da carreira de especialista auxiliar, previstas no ar-
tigo 76.º do Decreto -Lei n.º 275 -A/2000, de 9 de novembro, designada-
mente, executar, a partir de instruções superiores, todo o processamento 
de apoio relativo à unidade orgânica em que for colocado.

4 — Requisitos de admissão e provimento — Podem ser opositores 
os trabalhadores que reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos 
gerais e especiais:

a) Requisitos gerais:
Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 

convenção internacional ou lei especial;
18 anos de idade completos;
Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para 

o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
Cumprimento das leis de vacinação obrigatória;
Cumprimento dos deveres militares ou do serviço cívico, quando 

obrigatório.

b) Requisitos especiais:
Titularidade de relação jurídica de emprego público por tempo in-

determinado;
Habilitação com o 11.º ano de escolaridade obrigatória ou equivalente;
Titularidade de carta de condução de veículos ligeiros.

5 — Local de trabalho — O posto de trabalho insere -se na ULIC 
de Vila Real.

6 — Remuneração e condições de trabalho — O montante da remu-
neração e do suplemento de risco estão previstos, respetivamente, na 
tabela n.º 2 do anexo V e no artigo 91.º do Decreto -Lei n.º 275 -A/2000, 
de 9 de novembro.

Por força da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, à categoria de es-
pecialista auxiliar estagiário corresponde, na transição para a tabela 
única, o nível 7 -8.

As condições de trabalho são as genericamente vigentes para os 
trabalhadores da Administração Pública.

7 — Métodos de seleção — Nos termos do artigo 19.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, são utilizados os seguintes métodos 
de seleção:

a) Provas de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de seleção.

8 — Prova de conhecimentos:
8.1 — A prova escrita de conhecimentos gerais tem caráter eliminató-

rio, natureza teórica e duração máxima de noventa minutos. É elaborada 
de acordo com o programa de provas aprovado pelo Senhor Ministro da 
Justiça em 14 de outubro de 1997, que a seguir se transcreve:

1) Composição escrita sobre um tema dado, à escolha do júri, que fará 
apelo aos conhecimentos adquiridos no quadro das habilitações exigidas, 
nomeadamente ao nível da utilização da língua portuguesa;

2) Conjunto de questões com resolução optativa, relativas aos co-
nhecimentos resultantes da vivência do cidadão comum, enquadráveis 
pelos requisitos exigidos no concurso;

3) Resolução de problemas matemáticos enquadrados ao nível das 
habilitações exigidas.

9 — Prova de entrevista profissional de seleção
9.1 — A entrevista profissional de seleção que tem por fim avaliar, 

numa relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática, as aptidões 
profissionais e pessoais dos candidatos, considerará os seguintes fatores 
de apreciação:

a) Motivação/interesse;
b) Comunicabilidade (fluência, clareza, ordem e método);
c) Capacidade de relacionamento/sociabilidade;

d) Aptidão e experiência profissional;
e) Autoconfiança/segurança e postura;
f) Conhecimentos de informática e outras competências profissionais.

10 — Critérios de apreciação e ponderação
As atas do júri onde constam os parâmetros de avaliação e a respetiva 

ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha clas-
sificativa e o sistema de valoração final de cada método, são facultadas 
aos candidatos sempre que solicitadas.

11 — Sistemas de classificação
Na classificação dos métodos de seleção e na classificação final adota-

-se a escala de 0 a 20 valores, com aproximação às décimas, considerando-
-se não aprovados os candidatos que, na prova de conhecimentos ou na 
classificação final, obtenham classificação inferior a 9,50 valores, con-
forme determina o artigo 36.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

11.1 — A classificação final é obtida através da aplicação da seguinte 
fórmula:

CF = (PCG + EPS)/2

em que:
CF = Classificação Final
PCG = Prova escrita de conhecimentos gerais
EPS = Entrevista profissional de seleção

12 — Provimento e estágio
O provimento dos candidatos é feito por nomeação e ficam sujeitos a 

um período de estágio de um ano, nos termos dos artigos 132.º e 138.º 
do Decreto -Lei n.º 275 -A/2000, de 9 de novembro.

13 — Publicitação e informações
13.1 — A relação dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de 

classificação final obedecem ao disposto nos artigos 33.º, 34.º n.º 1 e 
n.º 2 e 40.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, e são afixadas em 
local visível e público das instalações da Unidade de Recursos Humanos 
e Relações Públicas desta Polícia Judiciária e disponibilizadas na sua 
página eletrónica em www.pj.pt.

13.2 — São igualmente prestadas informações pelo telefone 
n.º 21 196 7000, da rede de Lisboa, dentro do seguinte horário: das 
9h00 às 12h30 e das 14 horas às 17h30.

14 — Formalização das candidaturas
As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento di-

rigido ao Diretor Nacional da Polícia Judiciária, entregues no novo 
edifício -sede da Polícia Judiciária, Rua Gomes Freire, 1169 -007 Lisboa, 
pessoalmente, contra recibo, ou remetidos pelo correio registado e com 
aviso de receção.

14.1 — O requerimento deve ser apresentado, de acordo com o 
Decreto -Lei n.º 135/99, de 22 de abril, em papel normalizado branco 
ou de cor pálida, de formato A4, conforme a seguinte minuta:

Exmo. Senhor
Diretor Nacional da Polícia Judiciária
Concurso interno de ingresso para preenchimento de 1 (um) posto 

de trabalho da carreira de especialista auxiliar do mapa de pessoal da 
Polícia Judiciária.

Nome: …
Morada e código postal: …*
Telefone: …*
Endereço de “e -mail”: …*
Data de nascimento: …
Número do Cartão de Cidadão e data de validade: …
Habilitações literárias/curso: …
Número da carta de condução: …
Categoria: …
Organismo/Local de trabalho: …

Requer a V.ª Ex.ª se digne admiti -lo(a) ao concurso interno de in-
gresso para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho da carreira de 
especialista auxiliar — ULIC de Vila Real — do mapa de pessoal da 
Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no Diário da República, 
n.º …, de …/…/2019 (indicar n.º e data deste D.R.).

Declara sob compromisso de honra que reúne os requisitos previstos 
na alínea a), do n.º 4, do presente aviso de abertura.

Documentos anexos: (indicar os documentos que junta ao requeri-
mento)

… (Local e data)

Pede deferimento
… (Assinatura)

* Qualquer alteração, ocorrida durante o período de desenvolvimento 
do procedimento concursal, deve, de imediato, ser comunicada à Unidade 
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de Recursos Humanos e Relações Públicas, por “e -mail” no endereço 
eletrónico urhrp.concursos@pj.pt.

14.2 — O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes do-
cumentos:

a) Certificado de habilitações literárias exigidas por fotocópia simples, 
com menção da classificação final;

b) Carta de condução por fotocópia simples;
c) Declaração, devidamente atualizada, emitida pelo serviço de ori-

gem, da qual constem, de forma inequívoca, a existência e a modalidade 
da relação jurídica de emprego público (vínculo), a categoria detida e a 
antiguidade na mesma, na carreira e na função pública;

d) Currículo profissional, de modelo europeu ou europass, com o 
percurso e a experiência profissional e as aptidões e competências 
pessoais e profissionais para apoio à entrevista.

14.3 — Nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 
de 11 de julho a não entrega dos documentos exigidos nas alíneas a), b) 
e c) do número anterior do presente aviso, dentro do prazo para receção 
de candidaturas, implica a exclusão do concurso.

14.4 — Em caso de dúvida, assiste ao júri, nos termos do previsto 
no artigo 32.º, do Decreto -Lei n.º 135/99, de 22 de abril, com a reda-
ção dada pelo Decreto -Lei n.º 29/2000 de 13 de março, a faculdade de 
exigir aos candidatos a apresentação de documentação comprovativa 
das suas declarações.

14.5 — Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a 
apresentação ou a entrega de documento falso implica a participação à 
entidade competente para procedimento disciplinar e penal, conforme 
os casos.

15 — Política de igualdade
Nos termos do Despacho Conjunto n.º 373/2000, de 1 de março, faz-

-se constar, igualmente, o seguinte: “Em cumprimento da alínea h), do 
artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade 
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportu-
nidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 
e qualquer forma de discriminação.”

16 — Constituição do júri:
Presidente: António Alcides Gomes Trogano, Coordenador de In-

vestigação Criminal;
Vogais efetivos:
Paulo Jorge Paixão de Carvalho, Inspetor -Chefe;
Amândio Machado Moura, Especialista Auxiliar;

Vogais suplentes:
Ana Isabel Pereira Santos Figueiredo Morais, Especialista Auxiliar;
António Manuel Pinto Teixeira, Inspetor.

O Presidente do Júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos 
pelo 1.º vogal efetivo.

15 de fevereiro de 2019. — Pela Diretora da Unidade, João Prata 
Augusto, Chefe de Área.

312076147 

 Aviso n.º 3628/2019
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do Decreto -Lei 

n.º 204/98 de 11 de julho, publica -se o aviso de abertura do concurso 
interno de ingresso para preenchimento de 28 postos de trabalho do 
mapa de pessoal da Polícia Judiciária, nas Unidades localizadas na área 
de Lisboa, para a carreira de especialista auxiliar, assinado em 15 de 
fevereiro de 2019 pelo Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Luís 
António Trindade Nunes das Neves.

Concurso interno de ingresso para preenchimento de 28 postos de 
trabalho do mapa de pessoal da Polícia Judiciária, nas Unidades 
localizadas na área de Lisboa, para a carreira de especialista 
auxiliar.
A carreira de especialista auxiliar da Polícia Judiciária, face ao disposto 

na subalínea i) da alínea b) do n.º 1 do artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
rege -se, até à sua revisão, pelas disposições normativas que lhe eram 
aplicáveis em 31 de dezembro de 2008.

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 32.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 
de 11 de julho, faz -se público que, autorizado por despacho do Exmo. 
Diretor Nacional Adjunto de 30.01.2019, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no 
Diário da República, concurso interno de ingresso para preenchimento 

de 28 postos de trabalho do mapa de pessoal da Polícia Judiciária, nas 
Unidades localizadas na área de Lisboa, para a carreira de especialista 
auxiliar.

1 — Prazo de validade — O presente concurso visa exclusivamente 
a ocupação dos postos de trabalho acima referidos, caducando com o 
seu preenchimento.

2 — Legislação aplicável — O presente concurso rege -se pelo dis-
posto nos seguintes diplomas:

a) Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho (regula o concurso como 
forma de recrutamento e seleção de pessoal para os quadros da Admi-
nistração Pública) e Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (Código do 
Procedimento Administrativo);

b) Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em Fun-
ções Públicas);

c) Decreto -Lei n.º 275 -A/2000, de 9 de novembro (Lei Orgânica da 
Polícia Judiciária), Lei n.º 37/2008, de 6 de agosto (aprova a Orgânica 
da Polícia Judiciária) e Decreto -Lei n.º 42/2009, de 12 de fevereiro (es-
tabelece as competências das unidades da Polícia Judiciária e o regime 
remuneratório dos seus dirigentes).

3 — Descrição breve do conteúdo funcional do lugar a prover — Exer-
cício de funções da carreira de especialista auxiliar, previstas no ar-
tigo 76.º do Decreto -Lei n.º 275 -A/2000, de 9 de novembro, designada-
mente, executar, a partir de instruções superiores, todo o processamento 
de apoio relativo à unidade orgânica em que for colocado.

4 — Requisitos de admissão e provimento — Podem ser opositores 
os trabalhadores que reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos 
gerais e especiais:

a) Requisitos gerais:
Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 

convenção internacional ou lei especial;
18 anos de idade completos;
Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para 

o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
Cumprimento dos deveres militares ou do serviço cívico, quando 

obrigatório.

b) Requisitos especiais:
Titularidade de relação jurídica de emprego público por tempo in-

determinado;
Habilitação com o 11.º ano de escolaridade obrigatória ou equiva-

lente;
Titularidade de carta de condução de veículos ligeiros.

5 — Local de trabalho — Os postos de trabalho inserem -se nas várias 
unidades da Polícia Judiciária da área de Lisboa

6 — Remuneração e condições de trabalho — O montante da remu-
neração e do suplemento de risco estão previstos, respetivamente, na 
tabela n.º 2 do anexo V e no artigo 91.º do Decreto -Lei n.º 275 -A/2000, 
de 9 de novembro.

Por força da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, à categoria de es-
pecialista auxiliar estagiário corresponde na transição para a tabela 
única, o nível 7 -8.

As condições de trabalho são as genericamente vigentes para os 
trabalhadores da Administração Pública.

7 — Métodos de seleção — Nos termos do artigo 19.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, são utilizados os seguintes métodos 
de seleção:

a) Provas de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de seleção.

8 — Prova de conhecimentos
8.1 — A prova escrita de conhecimentos gerais tem caráter eliminató-

rio, natureza teórica e duração máxima de noventa minutos. É elaborada 
de acordo com o programa de provas aprovado pelo Senhor Ministro da 
Justiça em 14 de outubro de 1997, que a seguir se transcreve:

1) Composição escrita sobre um tema dado, à escolha do júri, que fará 
apelo aos conhecimentos adquiridos no quadro das habilitações exigidas, 
nomeadamente ao nível da utilização da língua portuguesa;

2) Conjunto de questões com resolução optativa, relativas aos co-
nhecimentos resultantes da vivência do cidadão comum, enquadráveis 
pelos requisitos exigidos no concurso;

3) Resolução de problemas matemáticos enquadrados ao nível das 
habilitações exigidas


