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d) Mensalmente deverá o referido Laboratório enviar ao Departamento 
de Metrologia do IPQ, I. P., uma lista dos instrumentos que forem verifi-
cados, assim como efetuar o pagamento dos montantes correspondentes 
às operações realizadas, até ao dia 10 do mês seguinte, ao Instituto Por-
tuguês da Qualidade, Rua António Gião, 2, 2829 -513 CAPARICA;

e) O valor da taxa aplicável às operações previstas neste Despacho 
encontra -se definido na tabela de taxas de controlo metrológico e será 
revisto anualmente.

5 — O presente despacho produz efeitos a partir desta data e é válido 
até 31 de dezembro de 2017.

É revogado o Despacho n.º 3566/2013, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 46, de 6 de março de 2013.

7 de novembro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
J. Marques dos Santos. 
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 Despacho n.º 15243/2014

Organismo de verificação metrológica de Sonómetros
1 — Através da Portaria n.º 977/2009, de 1 de setembro, foi publicado 

o regulamento de controlo metrológico dos sonómetros.
2 — Verifica -se a necessidade de descentralizar a realização das opera-

ções de controlo metrológico envolvidas, de forma a simplificar os proce-
dimentos administrativos, sem prejuízo do necessário rigor metrológico.

3 — Existem capacidades técnicas, tendo o Laboratório de Acústica 
e Vibração do ISQ — Instituto de Soldadura e Qualidade, o Certificado 
de Acreditação n.º M0059.

4 — Assim, para efeitos de aplicação da Portaria n.º 977/2009, de 
1 de setembro, e nos termos da alínea c), do ponto 1, do artigo 8.º, do 
Decreto -Lei n.º 291/90, de 20 de setembro, determino:

a) É reconhecida a qualificação ao ISQ — Instituto de Soldadura e 
Qualidade, através do seu laboratório de Acústica e Vibração — OVM 
de Sonómetros, com instalações na Av. Prof. Cavaco Silva, 33 — Ta-
guspark, 2740 -120 Oeiras, para a execução das operações de controlo 
metrológico de Sonómetros;

b) A referida empresa colocará, nos termos da legislação em vigor, 
a respetiva marca própria, anexa ao presente despacho, bem como o 
símbolo da operação de controlo metrológico, no esquema de selagem 
dos instrumentos de medição abrangidos pelo regulamento atrás referido;

c) Das operações envolvidas, serão mantidos em arquivo os certifica-
dos de verificação correspondentes às operações de controlo metrológico, 
nos termos da lei;

d) Mensalmente deverá a empresa enviar ao IPQ uma lista dos ins-
trumentos que forem verificados, assim como efetuar o pagamento dos 
montantes correspondentes às operações de controlo metrológico reali-
zadas, até ao dia 10 do mês seguinte, mediante pagamento ao Instituto 
Português da Qualidade, Rua António Gião, n.º 2, 2829 -513 Caparica;

e) O valor da taxa aplicável às operações previstas no regulamento 
acima referido, será definido por despacho e revisto anualmente.

5 — O presente despacho produz efeitos imediatos a partir desta 
data e é válido até 31 de dezembro de 2017 e substitui o Despacho 
n.º 2012/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 31, de 
13 de fevereiro de 2012.

7 de novembro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Marques dos Santos. 
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 Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.
Aviso n.º 14030/2014

Procedimento concursal para o preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de assistente operacional 
do mapa de pessoal do Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil, I. P.
1 — Nos termos do disposto no artigo 33.º da lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas (LTFP) aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, e dos números 1 a 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 
de abril, torna -se público que, na sequência de deliberação do Conselho 
Diretivo, se encontra aberto, pelo período de 15 dias úteis, a contar da 
data da publicitação do presente aviso no Diário da República, procedi-
mento concursal comum, para preenchimento de um posto de trabalho 
para a carreira e categoria de assistente operacional, na área funcional de 
apoio à gestão para o Setor de Apoio Logístico da Direção de Serviços 
de Recursos Humanos e Logística do LNEC, do mapa de pessoal do La-
boratório Nacional de Engenharia Civil, I. P., na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — O procedimento concursal destina -se a colmatar as necessidades 
do serviço conforme disposto no n.º 1 do artigo 30.º da LTFP.

3 — Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, declara -se não estarem constituídas reservas de recru-
tamento neste organismo, tendo sido dado cumprimento ao artigo 24.º da 
Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro. A Direção -Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA), entidade gestora do sistema 
de requalificação, informou não haver assistentes operacionais naquela 
situação para exercerem as funções de motorista de pesados.

4 — Caraterização do posto de trabalho:
Ao posto de trabalho a preencher correspondem as atividades no âm-

bito das funções de motorista de pesados, designadamente a condução 
de viaturas ligeiras e pesadas de transporte de pessoas e equipamento 
deslocados por motivo de serviço, manutenção das viaturas a seu cargo, 
bem como a receção e a entrega de encomendas oficiais e a execução de 
tarefas elementares indispensáveis ao funcionamento dos serviços.

5 — Local de trabalho: as funções serão exercidas nas instalações do 
LNEC, na Avenida do Brasil, n.º 101, 1700 -—066 Lisboa, com possíveis 
deslocações por todo o território nacional.

6 — Posicionamento remuneratório: havendo lugar a negociação do 
posicionamento remuneratório, o mesmo é determinado de acordo com 
o disposto no artigo 38.º da LTFP, conjugado com o artigo 42.º da Lei 
n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro.

7 — Requisitos de admissão: nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da 
LTFP, o recrutamento é circunscrito a trabalhadores com relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado já estabelecida com exce-
ção dos trabalhadores abrangidos pelo artigo 51.º da Lei n.º 83 -C/2013 
(trabalhadores de órgãos e serviços das administrações regionais e au-
tárquicas), e que até ao termo do prazo de entrega das candidaturas 
reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos:

7.1 — Os previstos no artigo 17.º da LTFP:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, convenção internacional ou lei especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

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

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

7.2 — Habilitações literárias e profissionais:
Escolaridade obrigatória e habilitação para condução de viaturas 

pesadas (categorias B+E e C1E, com CAM).
7.3 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 

se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos no 
mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho 
para cuja ocupação se publicita o procedimento, nos termos do previsto 
na alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009.

8 — Forma e local de apresentação da candidatura:
8.1 — A formalização das candidaturas é efetuada através do for-

mulário de candidatura aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 
29 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de 
maio de 2009, disponível no site do LNEC, http://www.lnec.pt/recruta-
mento/concursos/Formulario_Candidatura.doc, devidamente preenchido, 
acompanhado dos seguintes documentos:

a) Currículo profissional detalhado, datado e assinado, dele devendo 
constar designadamente as habilitações académicas, as funções que 
exerce e as que exerceu, com indicação dos respetivos períodos de du-


