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(*!;~ARTE C
PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Secretario de Estado da Presidencia
do Conseiho de Ministros
Despacho fl.0 1307712010
Nos termos do n.° 2 do artigo I58.° do Código Civil, reconheço a
Fundaçâo AEP.
29 de Julbo de 2010.— 0 Secretário de Estado da Presidência do
Conseiho de Ministros, Jodo Tiago Valente .4!meida do SI/ye Ira.
18302010
Despacho n.° 13078/2010
Nos termos da alinea a) do n.° 2 doartigo 192.° doCodigoCivil, declaro
excinta a Fundoçao Académica Professor Doutor Montalvào Marques.
29 de Juiho de 2010.
0 Secretário de Estado da Presidéncia do
Conseiho de Ministros, Jado Tiago Valente ,41n,eida do Silveira.
18292010

Comissao para a Cidadania e a Igualdade de Genero
Aviso

fl.°

18159/2010

Procedimefito concursal comum de recrutamefito coot vista aO pre
enchimento de 6 postos de trabalho, 5 Na categoria de técnico/a
superior da carreira gemi de técflico/a superior e I na categoria
de assistentc técnico/a, do maps de pessoal do CIG
Ao abrigo do disposto no n.° 3 do artigo 6.° e nos termos do artigo 50°,
ambos da Lei n.° i2-A12008, de 27 de Fevereiro, por Despacho da Ex.ma
Presidente da Comissao para a Cidadania e Igualdade de Genero autoriza
-Se e torna-se püblica a abertura do presence procedimento concursal
comum corn vista ao recrutarnento de cinco Irabalhadores/as, corn a
categoria de Tècnicos/as Superiores e I trabalhador, corn a eategoria
de Assistente Tdcnico/a, para a celebraçao de seis cofitratos de trabalho
de IunçOes pUblicas por tempo indeterminado para ocupacâo de seis
lugares previstos e não ocupados do mapa de pessoal, para desempenho
de ftinçOes no Nücleo para a Cidadania e Igualdade de Gënero, (N-dO).
no NUcieo do Prevençäo do Violência Dornéstica e Violéncia de Genero,
(N-VDVG), na Divjsâo Tëcnico-jurid ica e na Divisao deAdministraçâo
e Finanças, (DAF).
I —0 presente recrutamento rege-se pelo disposto no Lei
n.° 12-AJ2008, de 27 de Fevereiro e na Ponaria fl.° 83-A12009, de 22
de .Janeiro.
2 — Por ainda nAo se encontrar regularnentada e em flincionamento a
Entidade Central izada pam a Constituiçao de Reservas de Recrutarnento
(ECCRC) foi consultada a DGAEP que suspendeu durante urn ano a
obrigatoriedade de consulta a esta entidade.
3 —0 prazo de apresenlaçao de candidaluras ao presente procedi
mento e de 10 dias Uceis, contados a partir da data de publicacAo no
Didnio do Repüblica do presence aviso.
4— Caracterizaçao e nümero de postos de trabaiho a contratar:
Ref’A — Nücleo pam adidadaniae Igualdade de Genero(N-CIG)
I
posto de irabalho na carreira de Tècnico/a Superior — I Licenciado/a
em Sociologia, para desempenhar funçOes relacionadas com o desen
volvimento de estudos e estratdgias nacionais para a prornoção do cida
dania e da igualdade de género, nomeadamente. a implernentacao das
medidas constantes nos pIanos nacionais para a igualdade, coordenaçào
de projectos no dominio da igualdade de gdnero e inclusao social e
acompanhamento e sensibilizaçao das conselheiras para a igualdade
pan a implemeniaçâo dos pianos sectoriais.
Ret’ 13— Nücieo de Violéncia Dornéstica/Violéncia de Género,
(N-VDVG)
3 postos de trabalho na carreira de Tecnico/a Superior,
a saber:
ReF BOO I — I posto de trahalho licenciado/a em Psicologia, para
assegurar a monitorizaçäo de acçOes de formaçao no area da VD/VG,
conceder e dinamizar actividades relactonadas corn da Canipanha no
cional contra a Violéncia Doméslico. organizacäo de conteüdos sobre

Violéncia Doméstica para o portal Queixa Eiectronica do Ministerio
da Administraçao Interna, exercicio de funçOes de formadora na area
VD/VG, assegurar o acompanharnento e supervisao técnica das eslru
turas de atendimento pam vitirnas de VD/VO, concretizaçäo e expansão
da rede nacional de NUcleos de Atendirnento, alargamento da redo de
parceiros que integra o modelo de Protocolo do Colaboraçao para a
Criação de NOcleos de Atendimento, asseguraro atendimento telefOnico
do serviço de inforrnacao a vitimas da vioiencia doméstica, participaçao
em acçOes de sensibilizacäo/debates na area da violéncia dornestica e
violéncia de gdnero, dirigidas a comunidade escolar, a profissionais das
diversas areas de intervençao e a sociedade civil, integraçäo em grupos
de trabalho que acompanham os projectos de intervençAo no combate a
violéncia de género, nomeadamente na area dos programas de prevençäo
de reincidéncia para agressores e gnipos de ajuda mOtua,
Ret” B002
I posto de trabalho — iicenciado/a em Serviço Social,
para prestar assessoria têcnica a irnpiernentacao dos medidas constan
tes do Piano Nacional contra a Violéncia da Vida Dornéstica, prestar
acompanhamento tecnico do projectos regionais e nacionais na area
do Violéncia Domestica/Violéncia de Género, promover a articuIaçao
interinstitucional com entidades pUblicas e privadas, nacionais 0 cornu
nitárias, no area da Violéncia contra as Muiheres, monitorizaracçoes de
formaçào ode sensibiiizaçao na area do Violéncia Doméstica/Violéncia
de Género, preparar, pianear, e executar candidaturas ao programa
Operacional Potencial 1-lumano, especiticamente a tipologia “Projectos
de Intervençao no combate a Violéncia de Genero” e respectivo acorn
panharnento e garantir o atendirnento técnico a hnha de apoio a vitirnas
de violéncia domestica.
ReF B003
I posto de trabalho Iicenciado/a em Relaçoes In
ternacionais, corn bons conhecimentos da lingua Ingleso e Francesa,
faiada e escrita, para assegurar a anicuIaçäo corn as organizacOes inter
nocionais e eornunitárias, tendo em vista porticipar nas grandes orienta
çoes produzidas nestes orgonismos nas areas de competéncia da dIG,
propor em articulaçâo cm a WA medidas de irnplementação ao nivel
nacional dos directivas e jurispmdéncia cornunitárias, de convençOes
e outros instrumentos intemacionais nas areas de cornpeténcia do dIG
e apoiar a parlicipaçño dos Orgâos e de pessoal do CIG em reuniOes
internacionais.
ReF C
DivisAo Técnico-Juridica (DTJ)
I posto de trobalho na
carreira de Tëcnico/a Superior — I Licenciado/a ern Direito, corn estágio
profissionoi concluido e inscriçao na Ordern de Advogados octiva ha polo
rnenos 5 anos consecutivos, para desernpenhar IunçOes no concepcAo e
elaboraçao de soluçOes técnicas adequados aos objectivos anualrnente
eslabeiecidos para a CIG, participacao na analise e preparaçao de pro
postas de projectos de diplomas legais e de regularnentos, elaboração
e opreciacao de minutas de controtos, ocordos, protocolos e despachos
referentes a actos adrninistrativos de gestão, preparaçäo de projectos de
resposta a reclarnaçôes e recursos hierarquicos e emissào de pareceres
e estudos juridicos sobre quaisquer assuntos que sejarn requeridos,
redacçao de acordos e protocolos de cooperação, eiaboraçao de infor
rnaçOes, propostas e recornendaçoes no ãrnbito dos rnatérias juridicas
acompanhadas peia dIG, redacçào de pecas processuais e apoiojuridico
aos procedirnentos no âmbito do Codigo dos Contratos Pt~blicos.
Ret” D
Divisao de Adrninistraçao e Finanças (DAF) — I posto
de trabolho no carreira de Assistente Técnico/o, pora exercer ftinçOes
tëcnicas no area dos recursos hurnanos e administraçao, sendo neces
sária a delençAo de solidos conhecinientos de SRI-I, processamento de
vencimentos e infomiatica no Optica do utilizodor.
5 — Local de Trabalho: sede da dIG, situada no Av. Do Repüblico,
n.°32, l.° e 2.°andar. 1050-193, ern Lisboa.
6— Nivel Habilitacional exigido:
ReF A, B e C
Licenciatura adequada, nos temios descriminados
no n.° 4 do presenie aviso, não havendo possibiiidade de substituiçáo do
nivel habilitacional por forrnaçao ou experiéncio profissional.
7— Os/os candidotos/as deverdo ter já estabelecida urna relaçáo
juridica de emprego püblico por tempo indeterminado.
8— Requisitos de admissao relativos ao trabathador/a, comuns aos
quatro postos de trabaiho colocados a concutso:
a) Nacionolidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui
çao. convençao internacional ou ci especial:
b) IS anos de idade completos:

