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Artigo 18." de 8 de Fevereiro, convalidonclo-sc as nomeações do
comissárlo-geral e do vice-corn ssário entretanto ocor-
ridas.

O recrutamento do pessoal de apoio da comissão a
que se refere o artigo 6.°, a rcrrtuncraçâo dos seus
membros c, bem assim, a sua instalação e funciona-
mento serão objecto de decreto regulamentar.

Artigo 19."

Knlrnd» «m vige

O presente diploma, com excepção do disposto no
artigo anterior, entra em vigor ria data da publicação
do decreto regulamentar naquele referido.

Visto c aprovado cm Conselho de Ministros de 29
de Agosto de 1991. — A n f a a l António Cavaco
Silva — Luís Miguel Coucciro fjizarro Beleza — Álvaro
José Brilhante Lsborinho i

Promulgado cm 15 de /Outubro de 1991.

Publiquc-sc.

O Presidente da República/, MÁRIO SOARES.

Referendado em 18 de Outubro de 1991.

O Primciro-Ministro, Aniltal António Cavaco Silva.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Visto c aprovado em Conscll
Agosto de 1991. — Aníbal AÀtónio Cavaco Silva —
l.ufs Miguel Couceiro Pizarro

o de Ministros de 8 de

\elcza — João de Deus
Rogado Salvador Pinheiro.

Promulgado em 15 dejOutubro de 1991.

Publique-se.

O Presidente da Republicai, MÁRIO SOARES.

Referendado em 18 di Outubro de 1991.

O Primciro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

DireccSo-Geral dos Negócios Polltico-Económicos

Aviso n/° 159/91

Por ordem superior se torna público ter o Governo
do Chipre ratificado, cm/18 de Julho de 1991, a Con-
venção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamen-
tos Cruéis, Desumanos ofu Degradantes, adoptada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas cm 10 de Dezem-
bro de 1984. /

Dirccç3o-Gcral dos Negócios Polltico-Económicos, 7
de Outubro de 1991. -4 O Director de Serviços dos As-
suntos Multilaterais, António Nunes de Carvalho San-
tana Carlos. T

Decreto-Lc

de 30

n.° 424/91

Outubro

O artigo 4.°, n.° 2, dó Decreto-Lei n.° 68/91, de
8 de Fevereiro, equipara os cargos de comissário-gcral
e de vice-comissário da Exposição Portugal-Portugal,
para todos os efeitos legais, respectivamente, a director-
-geral e a subdircctor-gcral. Ora, tanto a natureza das
"unções cometidas aos titulares daqueles cargos como
o próprio carácter transitório do Comissariado da Ex-
posição desaconselham/uma tal equiparação.

Assim: /
Nos termos da alínea a) do n.° l do artigo 201.° da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.° O ar t igo/4 .° do Decrcto-Lei n.° 68/91,

de 8 de Fevereiro, passa a ter a seguinte redacção:
/

An. 4.° — l —
2 — O comissário-geral c o vice-comissário são

recrutados de entre licenciados, vinculados ou não
à função pública, que possuam aptidão e experiên-
cia adequadas às funções, sendo providos por des-
pacho conjunto do Prinieiro-Ministro e do Minis-
tro dos Negócios Est rangeiros e au f e r i ndo ,
respectivamente, remunerações correspondentes aos
índices 970 e 825 da escala salarial do regime ge-
ral da função pública.

Art 2.° Os efeilos do presente diploma reportam-se
à data da entrada em vigor do Dccreto-Lei n.° 68/91,

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Decreto-Lel n.° 425/91

d« 30 de Outubro

O Gabinete de Protecção e Segurança Nuclear
(GPSN) foi criado pelo Decrelo-Lei n.° 548/77, de 31
dê Dezembro, no âmbito do Ministério da Indústr ia ,
com a finalidade principal de actuar como organismo
de licenciamento e inspecção de centrais nucleares, no
quadro de um plano de equipamento de produção de
energia eléctrica em que se previa a introdução a curto
prazo da componente núcleo-eléctrica.

Com a crescente consciência dos riscos de instalações
nucleares estrangeiras veio o GPSN a dedicar-se pre-
dominantemente às questões da segurança, ao mesmo
tempo que perdia acuidade a questão no programa nu-
clear nacional.

A estas preocupações nacionais com a segurança de
instaJações nucleares estrangeiras veio acrescentar-se *
inquietação com os riscos dos impactes ambientais de
instalações radioactivas, nomeadamente no que se re-
fere à eliminação final de efluentes e resíduos radioac-
tivos, tal como resulta da Lei de Bases do Ambiente.

Este alargamento das preocupações e a necessidade
de obter garantias de segurança c protecção contra os
riscos de dispersão de substâncias radioactivas no am-
biente levaram o Governo a determinar a transferên-
cia do GPSN para o Ministério do Ambiente e Recur-
sos Naturais.
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A modificação dos objectivos do organismo exige
UIIKI rcc.slruturação da sua orgflníca para a adequar às
novas missões que lhe são confiadas.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.° l do artigo 201." da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO l

Natureza e atribuições

Artigo l.° O Gabinete de Protecção e Segurança Nu-
clear, adiante designado por GPSN, é o organismo do
Ministério do Ambiente e Recursos Naturais responsá-
vel em maioria de segurança e protecção nuclear e en-
carregado da avaliação, do controlo, da fiscalização e
da inspecção no domínio da utilização da energia nu-
clear para fins pacíficos, bem como da vigilância do
estado do ambiente na sua componente radioactiva.

Art . 2.° São atribuições do GPSN:
a) Avaliar e fiscalizar o impacte radioccológico das

instalações nucleares e radioactivas, incluindo
a gestão de resíduos radioactivos e a extracção
c t ra tamento de minérios radioactivos;

b) Avaliar e fiscalizar a segurança das instalações
nucleares c radioactivas;

c) Verificar o cumprimento das garantias em ma-
téria de responsabilidade civil e de nflo prolife-
ração nuclear;

£/) Colaborar com as autoridades de protecção ci-
vil nacionais c internacionais na resposta em
caso de emergências nucleares e radioactivas;

e) Promover a elaboração da legislação e regula-
mentação necessárias à prossecução dos seus
fins.

Art. 3." — l — Para o desempenho das suas atribui-
ções incumbe, nomeadamente, ao GPSN:

a) Promover ?. elaboração c propor projectos de
regulamentos, normas nacionais c especificações
técnicas na área das suas atribuições;

b) Dar parecer sobre os estudos de impacte radioe-
cológico exigidos pela lei, bem como proceder
às avaliações de riscos ambientais de instalações
ou actividades de que resultem voluntária ou in-
voluntariamente contaminação ou descargas de
isótopos radioactivos artificiais para o ambiente
ou alteração no ambiente das concentrações de
isótopos radioactivos naturais;

c) Dar parecer sobre a avaliação de segurança e
garantia de qualidade e inspeccionar as insta-
lações nucleares, materiais, sistemas e compo-
nentes respectivos, nas diferentes fases de pro-
jecto, fabrico e exploração;

d) Exercer as acções de inspecção e fiscalização e
propor medidas correctivas necessárias à garan-
tia da protecção dos trabalhadores e da popu-
lação cm geral contra os riscos de exposição às
radiações ionizantes decorrentes da construção,
funcionamento e encerramento das instalações
nucleares;

e) Avaliar e fiscalizar as condições de segurança
no transporte de combustível nuclear, fresco ou
irradiado, e no transporte de fontes de radia-
ção destinadas às instalações nucleares e o dos
resíduos radioactivos delas provenientes;

/) Acompanhar, nos domínios que forem estabe-
lecidos superiormente, decorrentes das suas atr i-
buições c de convénios 'internacionais, o pro-
cesso de ins ta lação e f u n c i o n a m e n t o de
instalações nucleares e radioactivas estrangeiras
que possam afectar o ambiente e a segurança
das populações no território nacional, propondo
ns acções consideradas convenientes;

g) Assegurar a realização de acções de levanta-
mento c vigilância radioecológica ambiental;

//) Promover, participar e dinamizar a cooperação
com instituições congéneres estrangeiras e com
as agencias e comissões especializadas de orga-
nismos e sociedades internacionais, assegurando
n representação nacional nos grupos e comités
das áreas das suas atribuições;

/') Fiscalizar o cumprimento, na ordem interna,
das obrigações assumidas internacionalmente
pelo Estado Português, nos domínios da res-
ponsabilidade civil por danos nucleares ou ra-
dioactivos, da protecção física de materiais nvi-
clcarcs c das salvaguardas de não proliferação
nuclear;

j) Participar na preparação de acordos internacio-
nais c de cooperação científica c técnica no do-
mínio das suas atribuições;

/) Informar a opinião pública e os organismos in-
teressados, nacionais c estrangeiros, sobre o es-
tudo radioccológico do País, quer em situação
norma! quer cm caso de acidente;

m) Participar, colaborar, dinamizar ou coordenar
acções de estudo c desenvolvimento em termos
pertinentes para o adequado desempenho das
suas atribuições c a correcta articulação com os
outros organismos responsáveis na área do am-
biente.

2 — Para o desempenho das suas atribuições e dada
a elevada especialização necessária ao desenvolvimento
das suas actividades, o GPSN poderá conceder estágios
aos seus técnicos, bem como assegurar-lhes a partici-
pação em cursos, seminários, colóquios e conferências,
garantindo-lhes assim formação profissional adequada.

CAPÍTULO II

Órgãos, serviços e suas compelências

SECÇÃO i

Dos órgftos

Art. 4.° — l — O GPSN é dirigido por um direc-
tor, equiparado a director-geral, e coadjuvado no exer-
cício das suas funções por um subdirector, ,-quiparado
a subdirector-geral.

2 — Ao director compete orientar c coordenar a ac-
tividade do GPSN, praticando todos os actos necessá-
rios ao exercício da sua competência, própria ou dele-
gada, e em especial:

a) Promover a elaboração dos regulamentos inter-
nos, necessários à boa organização e funciona-
mento do GPSN;

b) Assegurar a preparação do orçamento anual e
do programa de actividades;
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c) Superintender na gestão do pessoal que presta
serviço no GPSN c exercer a competência dis-
ciplinar;

d) Assinar contratos c autorizar despesas, nos tcr-
rnos do Dccrcto-Lci n." 211/79. de 12 de Ju-
nlio. alterado pelo Dccrclo-Lei n.° 227/85, de
4 de Julho;

e) Assegurar a representação do GPSN no exte-
rior.

3 — O director poderá, nos lermos da lei, delegar
parte da sua competência própria e, bem assim, sub-
delegar a competência que lhe for delegada, quando
para tal esteja autorizado.

4 — O director será substituído nas suas faltas e im-
pedimentos oc«asionais pelo subdirector e, na falta deste,
pelo director de serviços que o director designar.

SncçÀo II

UM tarviços

Art . 5." — l — Para desempenho das suas a t r ibu i -
ções, o GPSN dispõe de serviços operativos c de servi-
ços de apoio.

2 — Para efeitos do número anterior, o GPSN pode
ainda, nos termos da lei, contratar com entidades pú-
blicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

Art. 6.° — l — Os serviços operativos do GPSN são
os seguintes:

a) Direcção de Scrvios de Estudos c Regula-
mentos;

b) Direcção de Serviços de Operações.

2 — A Direcção de Serviços de Estudos e Regula-
mentos compreende as seguintes divisões:

a) Divisão de Estudos Técnicos;
b) Divisão de Regulamentos e Estudos Norma-

tivos.

3 — A Direcção de Serviços de Operações com-
preende as seguintes divisões:

a) Divisão de Licenciamento e Inspecção;
b) Divisão de Controlo Ambiental e Emergências.

Art. 7.° — l — Os serviços de apoio, integrados por
unidades de natureza consultiva ou instrumental, são
os seguintes:

a) Núcleo de Planeamento e Gestão Orçamental;
b) Núcleo de Apoio Técnico;
c) Repartição Administrativa.

2 — Os Núcleos de Planeamento e Gestão Orçamen-
tal e de Apoio Técnico serão orientados por técnicos
superiores ou técnicos, especificamente nomeados para
esse efeito pelo director, e funcionarão na sua directa
dependência.

Art . 8.° À Divisão de Estudos Técnicos incumbe em
especial:

a) Acompanhar os programas nacionais e in terna-
cionais de investigação e desenvolvimento (I&D)
nos domínios das atribuições do GPSN e pro-
por eventuais acções a nível nacional ou cm co-
laboração com outios i/aíses;

b) Fazer a gestão técnica dos contratos c estudos
de I&D do GPSN por cie participados ou sub-
sidiados;

c) Realizar o intercíimbio e promover jornadas ou
outras fornias de divulgação de resultados tanto
da actividade directa do GPSN como dos pro-
jectos que o GPSN promova ou cm que parti-
cipe;

cl) Analisar as informações periódicas e aperiódi-
cas fornecidas pelos exploradores das instala-
ções acerca do funcionamento de rotina daque-
las ou de anomalias, incidentes e acidentes por
elas originados ou que nelas tenham lugar;

c) Realizar estudos técnicos de apoio às outras di-
visões;

/) Formular propostas e fazer acompanhamento
de programas de formação interna c externa;

g) Fazer acompanhamento c orientação de estagiá-
rios do GPSN;

/i) Colaborar no estudo e elaboração de acordos
internacionais sobre energia nuclear;

/') Prestar apoio na elaboração de protocolos, con-
vénios ou contratos-programa com outros or-
ganismos ou empresas nacionais ou estran-
geiras;

j) Assegurar o intercâmbio com entidades nacio-
nais ou estrangeiras congéneres;

/) Prestar apoio à representação do GPSN cm or-
ganismos nacionais e internacionais c à sua par-
ticipação cm comissões.

Art. 9.° À Divisão de Regulamentos e Estudos Nor-
mativos incumbe em especial:

a) Propor a legislação t regulamentação nacional
no domínio de atribuições do GPSN;

ti) Decidir da aceitabilidade das recomendações in-
ternacionais e das regras de arte, critérios, nor-
mas e regulamentos de origem estrangeira sem-
pre que não existam as correspondentes
imposições nacionais adequadas;

c) Manter informação actualizada sobre regula-
mentos em vigor, recomendações, critérios e

' normas de origem nacional ou estrangeira;
d) Definir o tipo de conteúdo da documentação

necessária à informação dos requerimentos de
licenças c decidir em cada caso da adequação
dos documentos apresentados;

c) Elaborar e adaptar metodologias de avaliação
de riscos e de estimativa de impactes radioeco-
lógicos;

/) Elaborar quadros de referência de planos de
emergência c da sua avaliação e revisão perió-
dicas;

g) Fazer o acompanhamento das convenções e
acordos internacionais e propor as acções e a
legislação para a sua implementação na ordem
interna;

h) Assegurar as relações internacionais inerentes ao
exercício das suas actividades.

Art . 10." A Divisão de Licenciamento e Inspecção
incumbe cm especial:

a) Proceder ao registo (cadastro) das instalações
e ou actividades efectiva ou potencialmente pro-
dutoras de efluentes radioactivos ou resíduos ra-
dioactivos;
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b) Apreciar c dar parecer sobre estudos empreen-
didos para fundamentar os pedidos de licença,
a justif icação das conclusões apresentadas c a
justeza das soluções propostas em matéria de
segurança nuclear e de impacte radioecológico;

c) Elaborar os relatórios técnicos de avaliação e
propor as imposições que entenda necessárias
como condições prévias à concessão das licen-
ças ou que delas farão parte integrante;

d) 1'orpor A entidade competente modificações ou
adaptações das instalações nucleares existentes,
tendo cm conta a evolução dos conhecimentos
c da experiência em instalações similares, sem-
pre que dal resulte melhoria da sua segurança
ou da protecção dos trabalhadores c do pú-
blico;

e) Propor o cancelamento das licenças, a altera-
ção das condições de funcionamento ou dos
procedimentos de exploração, o encerramento
temporário ou defini t ivo das instalações, com
as imposições que entender necessária1; sempre
que presumir inaceitável o risco decorrente da
sua ut i l ização;

/) Aval iar a adequação da qualificação e capaci-
dade física e mental do pessoal destinado à su-
pervisão, comando, manutenção e vigilância das
instalações ou execução das actividades e pro-
ceder às verificações e provas necessárias para
a concessão das respectivas licenças ou cartas
profissionais c sua renovação periódica;

K) Avaliar a organização da exploração e a garan-
tia de qualidade de operação c, bem assim, da
adequação dos meios de aquisição e processa-
mento da informação necessária ao correcto e
completo seguimento do estado físico das ins-
talações e diagnóstico de anomalias e acidentes;

/i) Proceder à análise dos riscos actuais ou poten-
ciais associados com as instalações e activida-
des c manter actualizada a informação sobre o
estado presente e evolução provável da doutrina
c práticas da avaliação e análise;

/') Proceder ao acompanhamento e fiscalização das
instalações ou actividades sujeitas a um regime
de salvaguardas c protecção física, no âmbito
do Tratado de não Proliferação Nuclear.

Art . 11." À Divisão de Controlo Ambiental e Emer-
gências incumbe em especial:

a) O levantamento do estado do ambiente (no do-
mínio radioactivo), elaboração do correspon-
dente relatório anual, avaliação de tendências
c proposta de medidas de política;

b) O estabelecimento das especificações e gestão
dos contratos laboratoriais de medida de vigi-
lância em descontínuo;

c) A manutenção e exploração da rede de vigilân-
cia de radioactividade em contínuo e a gestão
dos protocolos de cooperação com outras enti-
dades interessadas neste domínio;

d) A manutenção da capacidade permanente de in-
tervenção cm caso de emergência, condução das
suas verificações periódicas, planeamento e exe-
cução de simulacros;

e) A intervenção e coordenação técnica do pessoal
do GPSN e sua articulação com a Protecção
Civil em qualquer emergência;

f) A articulação com organizações internacionais,
designadamente a Agência Internacional de
Energia Atómica, no âmbito das convenções in-
ternacionais sobre emergências.

Art. 12.° Ao Núcleo de Planeamento e Gestão Or-
çamental incumbe preparar os planos e relatórios de
actividade c proceder à preparação, acompanhamento
e controlo do orçamento.

Art. 13." Ao Núcleo de Apoio Técnico incumbe pres-
tar o apoio técnico necessário, designadamente nas
áreas de informática, documentação c arquivo técnico,
rcprografia c desenho, divulgação c informação pública.

Art. 14.° — l — A Repartição Administrat iva inte-
grará a Secção de Pessoal c Expediente e a Secção de
Contabilidade e Património.

2 — À Secção de Pessoal e Expediente incumbe:
a) Organizar os processos relativos ao recruta-

mento, provimento, promoção, mobilidade,
aposentação e exoneração ou demissão do pes-
soal;

b) Organizar e manter actualizado o registo bio-
gráfico e de assiduidade do pessoal;

c) Ocupar-se do expediente referente As demais
operações de administração do pessoal;

d) Organizar os processos anuais de classificação
de serviço;

f) Tratar os assuntos relativos à previdência e as-
sistência do pessoal;

/) Passar certidões relativas a documentos no âm-
bito da Repartição Adminis t ra t iva ;

g) Assegurar o registo c tramitação do expediente
geral e o arquivo administrativo.

3 — À Secção de Contabilidade e Património in-
cumbe:

a) Assegurar o processamento e liquidação de to-
das as despesas;

b) Processar as folhas de vencimento e outros
abonos;

c) Processar os fundos permanentes;
d) Efectuar as aquisições de bens e serviços;
e) Elaborar e manter actualizados os mapas e fi-

cheiros de inventário dos bens do GPSN;
/) Proceder à contabilização analítica das despe-

sas por projectos e actividades;
g) Apoiar a preparação dos orçamentos e a cor-

respondente gestão financeira.

4 — O chefe da Repartição Administrat iva serve de
oficial público nos contratos a celebrar pelo GPSN.

CAPÍTULO III

Funcionamento

Ari. 15.° — l — O desempenho das atribuições do
GPSN será executado com base num programa anual
de actividade, o qual será objecto de relatório de exe-
cução a submeter a apreciação minis ter ia l .

2 — O programa de actividades do GPSN deverá ser
preparado c executado em estreita colaboração com os
outros serviços do Ministério, para o que se procederá
à divulgação c à promoção da discussão de programas
de trabalho, estudos, relatórios e propostas de regula-
mentos por ele elaborados c relativos ao exercício das
suas atribuições.
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3 — A acção dos serviços c demais unidades orgâ-
nicas do Gabinete será conjunta na elaboração do pro-
grama de actividades c na realização de projectos co-
muns.

Art . 16." — l — Os planos de formação a incluir
nos planos anuais de actividade poderão contemplar es-
tudos de pós-graduação ou estágios de especialização
a pessoas não vinculadas ao GPSN.

2 — Uma parte do orçamento do GPSN destinado
a actividades de l&D poderá ser canalizado para sub-
sídios a projectos de iniciativa exterior ao GPSN.

3 — Os apoios previstos nos números anteriores se-
rão objecto de despacho do membro do Governo de
quem depende o GPSN.

CAPÍTULO IV

Pessoal

Art . 17." — l — O quadro de pessoal do GPSN é
o que figura anexo ao presente diploma, que dele faz
nartc integrante.

2 — Ao recrutamento e selecção do pessoal do
GPSN c aplicado o disposto na lei geral.

3 — Os funcionários c, bem assim, os agentes a que
se refere o artigo 39.° do Dccreto-Lei n.° 427/89, de
7 de Dezembro, que, à data de entrada cm vigor do
presente diploma, se encontram a prestar serviço no
GPSN transitam para o quadro de pessoal a que se re-
fere o n.° l de acordo com as seguintes regras:

a) Para a mesma carreira, categoria e escalão que
o funcionário ou agente já possui;

b) Sem prejuízo das habilitações legais, para car-
reira c categoria que integre as funções efecti-
vamente desempenhadas, em escalão a que cor-

responda o mesmo índice rcmuncratório ou,
quando não se verifique coincidência de índice,
cm escalão a que corresponda o índice superior
mais aproximado na estrutura da carreira para
que se processa a transição.

4 — As correspondências de categoria fazem-se cm
função do índice rcmuncratório correspondente ao es-
calão l da categoria da nova carreira, sem prejuízo da
atribuição do índice nos termos da alínea anterior.

5 — Os agentes que prestam serviço no Gabinete em
regime de tempo completo, com sujeição à disciplina,
hierarquia e horário de trabalho, e contem mais de três
anos de serviço in inter rupto à data da entrada cm vi-
gor do Dccrcto-Lei n.° 427/89, de 7 de Dezembro, são
integrados em lugares do quadro de pessoal, constante
do mapa anexo, cm categoria de ingresso da carreira
correspondente às funções desempenhadas, sem pre-
juízo das habilitações legalmente exigíveis.

6 — O tempo de serviço prestado na categoria actual
conta, para todos os efeitos legais, como prestado na
nova categoria, desde que no exercício de idênticas fun-
ções.

Visto c aprovado em Conselho de Ministros de 22
de Agosto de 1991. — Aníbal António Cavaco Silva —
Luis Miguel Couceiro Pizarro Beleza — Luís Fernando
Mira Amaral — Carlos Alberto Diogo Soares Borrego.

Promulgado cm 15 de Outubro de 1991.

Publiquc-sc.

O Presidente da República, MÁRIO SOARES.

Referendado em 18 de Outubro de 1991.

O Primciro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

Quadro de pesioal

Grupo de pessoal

Dirigente . .

Técnico superior . . .

Técnico . . . .

Técnico-profissionaJ. .

Nível

4

Carreira

Técnica superior

Secretariado e relações pú-
blicas.

Ara funcional

Direcção

Engenharia, gestão e planeamento, re-
lações exteriores e documentação.

Inspecção cálculo automâvico, non^a-
li/ação planeamento c gestão, re-
lações exteriores e documentação.

Secretariado, tradução, documenta-
ção e informação, ligações interna-
cionais.

Catrfona

Director
Subdirector

Chefe de divisão . .
Chefe de repartição

Assessor principal
Assessor
Técnico superior principal
Técnico superior de 1." classe
Técnico superior de 2.' classe

Técnico especialista principal..

Técnico de 1 . ' classe
Técnico de 2.* classe

Técnico-adjunto especialista de
l.1 classe.

Técnico-adjunto especialista . .
Técnico-adjunto principal . . . .
Técnico-adjunto de I." classe
Técnico-adjjr«lo de 2.' classe

Número
de

lu|aret

|
|
2
4
1

4
4
||

II
II

?
(o) 3

2
•>

(b) 3

1

1
2
2
2
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fjfunn de fw*uiil

Administrativo ...

Auxiliar

Nl»el

3

3

fcrrdr*

Técnico auxiliar

Desenhador

Oficial administrativo

E&criturário-dactilógrafo (f)

Auxiliar técnico (c)

Motorista de ligeiros ....

Telefonista

Auxiliar administrativo . .

Am funcional

Secretariado, documentação, infor-
rnjKão c relações públicas, ligações
internacionais.

Desenho

Coordenação e chefia

Administração de pessoal; patrimó-
nio; economato; expediente e ar-
quivo.

Apoio administrativo e dactilografia

Tarefas auxiliares indiferenciadas. .
•

Condução e conservação de veículos

Ligações telefónicas

Vigilância das instalações, recepção.
portaria, apoio aos serviços e
transporte de correspondência.

Categoria

Técnico auxiliar especialista...
Técnico auxiliar principal ....
Técnico auxiliar de 1.' classe. .
Técnico auxiliar de 2.* classe. .

Técnico auxiliar especialista...
Técnico auxiliar principal ....
Técnico auxiliar de 1." classe. .
Técnico auxiliar de 2.* classe. .

Chefe de secção

Oficial administrativo principal

Segundo-oficial

Auxiliar técnico

Telefonista

Encarregado de pessoal auxiliar

Auxiliar administrativo . . . .

Número
d*

lugarr*

J
4
4
4

l

2

1
(a) 2

2
(b) 2

1

3

2

1

\

3

(ai Um lugar • evlinauir quando v jgar
(b) Um lugar a preencher quando Tor exumo aquele • que na mesma carreira te refere • nota (a).
fr) Carreira a etlinguir a medida que ol lugjre] forem vagando.

Técnico profissional, nivel 4 — Tócnlco-adjunto
(secretariado, traduçio, documentação e Informação)

Conteúdo funcional

Executa tarefa* de apoio técnico a dirigentes e técnicos nos domí-
nios do secretariado, tradução, documentação e informação.

Executa fundamentalmente as seguintes tarefas:

Ocupa-se das tarefas de secretariado de apoio a dirigentes e ser-
viços de carácter técnico;

Faz traduções e retroversões de documentação técnica, nomea-
damente em inglês e francês;

Regista, caracteriza, sintetiza, selecciona e divulga dados infor-
mativos referentes a matérias específicas, provenientes de pu-
blicações e documentação técnica.

Técnico profissional, nível 3 — Técnico auxiliar
(secretariado, documentacáo, Informação e relações públicas)

Conteúdo funcional

Executa, a partir de orientações e instruções precisas, tarefas de
apoio técnico a dirigentes e técnicos nos domínios do secretariado,
documentação, informação e relações públicas.

Executa fundamentalmente as seguintes tarefas:

Secretariado;
Tarefas de escritório electrónico em áreas como tratamento de

texto, processamento, arquivo e pesquisas de informação,
transferência de informação, gestão de pessoal e calendariza-
ção de actividades, processamento de impressos e ligação a
redes de comunicações e bases de dados;

Cataloga, indexa, arquiva e difunde informação;
Atende os utentes no núcleo de documentação, registando e sa-

tisfazendo os seus pedidos;
Atende, informa ou encaminha o público que se dirige ao serviço;
Trata a informação noticiosa de interesse para o serviço;
Exerce outras tarefas similares.

Técnico profissional, nível 3 — Técnico auxiliar
(desenhador)

Conteúdo funcional

Desempenha tarefas do desenhador em geral, tendo em vista a rea-
lização do desenho técnico de máquinas.

Executa desenhos e planos técnicos dt máquinas, motores, equi-
pamentos mecânicos e das respectivas peças a partir de esboços e
especificações técnicas.

Utiliza o material e equipamento adequado para o efeito, recor-
rendo a conhecimentos de normas e técnicas de desenho.


