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Sábado 16 de março de 2019 — Juízo Local Cível — J2
Sábado 23 de março de 2019 — Juízo Local Cível — J3
Sábado 30 de março de 2019 — Juízo de Família e Menores
Sábado 06 de abril de 2019 — Juízo do Trabalho

5 — Município da Covilhã
Sábado 13 de abril de 2019 — Juízo Local Cível — J1

Férias da Páscoa
a) Núcleos da Covilhã/Fundão
Sábado 20 de abril de 2019 — Núcleo do Fundão

b) Núcleos de Castelo Branco/Idanha/Oleiros/Sertã
Sábado 20 de abril de 2019 — Núcleo de Castelo Branco

6 — Município da Covilhã
Sábado 27 de abril de 2019 — Juízo Local Cível — J2
Sábado 04 de maio de 2019 — Juízo de Família e Menores
Sábado 11 de maio de 2019 — Juízo do Trabalho

7 — Município do Fundão
Sábado 18 de maio de 2019 — Juízo Local Criminal
Sábado 25 de maio de 2019 — Juízo Local Cível
Sábado 01 de junho de 2019 — Juízo do Comércio

8 — Município de Idanha -a -Nova
Sábado 08 de junho de 2019 — Juízo de Competência Genérica de 

Idanha -a -Nova

9 — Município de Oleiros
Segunda -feira 10 de junho de 2019 — Juízo de Competência Gené-

rica de Oleiros

10 — Município da Sertã
Sábado 15 de junho de 2019 — Juízo de Competência Genérica de 

Sertã

11 — Município de Castelo Branco
Sábado 22 de junho de 2019 — Juízo Central Criminal — J1
Sábado 29 de junho de 2019 — Juízo Central Criminal — J2
Sábado 06 de julho de 2019 — Juízo Central Criminal — J3
Sábado 13 de julho de 2019 — Juízo Local Criminal — J1

Férias de verão
c) Núcleos da Covilhã/Fundão
Sábado 20 de julho de 2019 — Núcleo do Fundão
Sábado 27 de julho de 2019 — Núcleo da Covilhã

Sábado 03 de agosto de 2019 — Núcleo da Covilhã
Sábado 10 de agosto de 2019 — Núcleo da Covilhã
Sábado 17 de agosto de 2019 — Núcleo do Fundão
Sábado 24 de agosto de 2019 — Núcleo do Fundão
Sábado 31 de agosto de 2019 — Núcleo do Fundão

d) Núcleos de Castelo Branco/Idanha/Oleiros/Sertã
Sábado 20 de julho de 2019 — Núcleo de Castelo Branco
Sábado 27 de julho de 2019 — Núcleo de Castelo Branco
Sábado 03 de agosto de 2019 — Núcleo de Castelo Branco
Sábado 10 de agosto de 2019 — Núcleo de Castelo Branco
Sábado 17 de agosto de 2019 — Núcleo de Castelo Branco
Sábado 24 de agosto de 2019 — Núcleo de Castelo Branco
Sábado 31 de agosto de 2019 — Núcleo de Castelo Branco

12 — Município de Castelo Branco
Sábado 07 de setembro de 2019 — Juízo Local Criminal — J2
Sábado 14 de setembro de 2019 — Juízo Local Criminal — Juiz 

Auxiliar
Sábado 21 de setembro de 2019 — Juízo Central Cível — J1
Sábado 28 de setembro de 2019 — Juízo Central Cível — J2
Sábado 05 de outubro de 2019 — Juízo Local Cível — J1
Sábado 12 de outubro de 2019 — Juízo Local Cível — J2
Sábado 19 de outubro de 2019 — Juízo Local Cível — J3
Sábado 26 de outubro de 2019 — Juízo de Família e Menores
Sábado 02 de novembro de 2019 — Juízo do Trabalho

13 — Município da Covilhã
Sábado 09 de novembro de 2019 — Juízo Local Criminal
Sábado 16 de novembro de 2019 — Juízo Local Cível — J1
Sábado 23 de novembro de 2019 — Juízo Local Cível — J2
Sábado 30 de novembro de 2019 — Juízo de Família e Menores
Sábado 07 de dezembro de 2019 — Juízo do Trabalho

14 — Município do Fundão
Sábado 14 de dezembro de 2019 — Juízo Local Criminal
Sábado 21 de dezembro de 2019 — Juízo Local Cível

Férias de Natal
e) Núcleos da Covilhã/Fundão
Sábado 28 de dezembro de 2019 — Núcleo do Fundão

f) Núcleos de Castelo Branco/Idanha/Oleiros/Sertã
Sábado 28 de dezembro de 2019 — Núcleo de Castelo Branco

Publicite e divulgue nos moldes habituais.
23 de outubro de 2018. — O Presidente do Tribunal Judicial da Co-

marca de Castelo Branco, José Avelino Gonçalves.
311869663 

PARTE E

 AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE SEGUROS 
E FUNDOS DE PENSÕES

Norma Regulamentar da Autoridade de Supervisão 
de Seguros e Fundos de Pensões n.º 7/2018-R

Nos termos do n.º 1 do artigo 135.º do Regime Jurídico do Contrato 
de Seguro, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, salvo 
estipulação em contrário, no seguro de riscos relativos à habitação, o 
valor do imóvel seguro ou a proporção segura do mesmo é automatica-
mente atualizado de acordo com índices publicados para o efeito pela 
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

Os índices publicados pela ASF têm como objetivo fornecer aos con-
sumidores de seguros um valor de referência que contribua para evitar, 

de forma expedita, a desatualização dos capitais seguros no âmbito de 
contratos que cobrem riscos relativos ao imóvel.

Importa considerar, no entanto, que compete sempre aos tomadores 
de seguros, mesmo no âmbito de seguros obrigatórios, certificarem -se 
dos valores a segurar, tendo em conta, entre outras, as eventuais varia-
ções regionais face aos índices de âmbito nacional e as alterações dos 
bens seguros.

O projeto da presente Norma Regulamentar esteve em processo de 
consulta pública, nos termos do artigo 47.º dos Estatutos da Autori-
dade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, aprovados pelo 
Decreto -Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, não tendo sido recebidos co-
mentários.

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 135.º do Regime Jurídico do Con-
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trato de Seguro, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, 
bem como na alínea a) do n.º 3 do artigo 16.º dos seus Estatutos, apro-
vados pelo Decreto -Lei n.º 1/2015, de 6 de janeiro, emite a seguinte 
Norma Regulamentar:

Artigo único
Índices

Os índices a considerar nas apólices com início ou vencimento no 
primeiro trimestre de 2019 são os seguintes:

Índice de Edifícios (IE) — 383,67.
Índice de Recheio de Habitação (IRH) — 274,81.
Índice de Recheio de Habitação e Edifícios (IRHE) — 340,13.
(Base 100: primeiro trimestre 1987).
21 de novembro de 2018.― O Conselho de Administração: José 

Figueiredo Almaça, presidente ― Maria de Nazaré Barroso, vogal.
311872879 

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

Aviso n.º 18802/2018

Abertura de Procedimento Concursal
para o Recrutamento de um Assistente Técnico

Considerando a existência de postos de trabalho previstos e não 
ocupados no mapa de pessoal da ESEP, na carreira e categoria de as-
sistente técnico;

Considerando que o Conselho de gestão, em sede de reunião realizada 
a 13 de novembro de 2018, confirmada a existência da correspondente 
vaga no mapa de pessoal da ESEP, entendeu oportuno e necessário 
aprovar a abertura de recrutamento para o preenchimento do referido 
posto de trabalho;

Considerando, ainda,
Que não existe pessoal excedentário noutros serviços da escola;
A inexistência de reservas de recrutamento pré -constituídas na ESEP;
Que a contratação a que se refere o presente despacho tem o corres-

pondente cabimento orçamental na dotação do Orçamento da Escola, 
conforme informação do Centro de Gestão de Recursos — Contabilidade 
e Controlo Orçamental da ESEP;

Que se encontra assegurado o cumprimento do disposto no n.º 1 do 
artigo 37.º da Lei do Orçamento de Estado para 2018, Lei n.º 114/2017, 
de 29 de dezembro;

Após decurso de procedimento concursal para o recrutamento de 
um assistente técnico (publicado Pelo Aviso (extrato) n.º 9578/2018, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 136, de 17 de julho de 
2018), que foi declarado deserto por motivo de inexistência de candidatos 
aprovados nos respetivos métodos de seleção;

Que o mapa de pessoal para 2019 prevê 16 lugares na categoria de 
assistente técnico, estando nesta data ocupados 13 lugares;

Que se prevê a possibilidade de um lugar ficar disponível por apo-
sentação;

Que o orçamento para 2019 prevê dotação orçamental para os 16 
lugares;

Que no início do ano de 2019 será elaborado o respetivo cabimento;
A necessidade de proceder a recrutamento de assistentes técnicos 

para apoio a diversas áreas;
Que se trata de uma carreira geral, sem que os postos de trabalho 

estejam afetos a um dado serviço ou funções;
O nível de complexidade de um tema específico do concurso anterior 

pode ter sido um dos motivos fundamentais para a não aprovação de 
todos os candidatos;

Os custos envolvidos na tramitação de um procedimento concursal;
A possibilidade de vir a ser necessário aumentar o número de con-

tratações em 2019;
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 30.º e no artigo 33.º 

da Lei geral do trabalho em funções públicas (LTFP), aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 84/2015, de 07 de 
agosto, pela Lei n.º 18/2016, de 20 de junho, pela Lei n.º 42/2016, de 
28 de dezembro e pela Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro;

No uso das competências previstas na alínea d) do n.º 1 do artigo 92.º 
do RJIES, aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e na alí-
nea j) do n.º 2 do artigo 31.º, dos Estatutos da ESEP, homologados pelo 
Despacho Normativo n.º 26/2009, de 9 de julho, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 136, de 16 de julho;

Determino a abertura, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de 
publicação do Aviso no Diário da República, de procedimento concursal 
comum, na modalidade de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, para ocupação de 1 posto de trabalho, previsto 
e não ocupado no mapa de pessoal da ESEP, nos termos dos n.os 1 e 3 
do artigo 30.º da LTFP.

1 — Legislação aplicável: Lei n.º 114/2017, de 29 de dezem-
bro (adiante também Lei do Orçamento de Estado para 2018); Lei 
n.º 35/2014, de 28 de dezembro, alterada pela Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 
dezembro, pela Lei n.º 84/2015, de 07 de agosto, pela Lei n.º 18/2016, de 
20 de junho e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (adiante também 
designada por LTFP); Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro; Decreto -Lei 
n.º 29/2001, de 3 de fevereiro; Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 
31 de julho; Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro; e, Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril (adiante também designada apenas por 
Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro).

2 — Local de trabalho — Escola Superior de Enfermagem do Porto 
(polo Cidade do Porto, polo Dona Ana Guedes e polo São João).

3 — Prazo de validade — nos termos do n.º 2 do artigo 40.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o procedimento concursal é válido para 
ocupação de idênticos postos de trabalho, a ocorrer no prazo máximo de 
18 meses contados da data de homologação da lista de ordenação final 
do presente procedimento (reserva de recrutamento interno).

4 — Caracterização do posto de trabalho: o posto de trabalho 
caracteriza -se pelo exercício de funções na carreira geral de assistente 
técnico, tal como descrito no anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º e 
do mapa anexo à LTFP, competindo -lhe designadamente executar as 
seguintes funções:

a) Assegurar o atendimento presencial e não presencial dos clientes 
internos e, quando for o caso, dos clientes externos;

b) Executar as deliberações e os despachos dos órgãos competentes, 
no âmbito do respetivo serviço;

c) Prestar as informações que lhes sejam solicitadas;
d) Compilar e organizar a informação à tomada de decisão;
e) Assegurar a receção, a expedição e o arquivo da correspondência 

dos serviços;
f) Secretariar reuniões e outros eventos;
g) Distribuir a correspondência externa pelos diferentes serviços;
h) Assegurar a informação necessária entre os serviços, com vista a 

otimizar a atividade da escola;
i) Apresentar sugestões de melhoria de funcionamento do serviço 

e/ou da escola;
j) Assegurar a existência do material necessário ao bom desempenho 

do serviço;
k) Criar conteúdos e assegurar a atualização da informação respeitante 

ao serviço no sítio da Internet da ESEP;
l) Organizar e manter atualizada uma coletânea da legislação, re-

gulamentos, despachos, normas de serviço, circulares informativas, 
instruções de trabalho e ordens de serviço, para consulta e aplicação 
dos preceitos relevantes para o serviço;

m) Receber e organizar a documentação que é produzida pela ESEP 
independentemente do suporte em que estiver registado;

n) Apoiar a gestão e manutenção dos arquivos correntes dos diferentes 
serviços;

o) Monitorizar os prazos de incorporação dos documentos no arquivo 
definitivo; avaliar e determinar os prazos de conservação dos documen-
tos de acordo com as normas existentes, nomeadamente a RADA, de 
forma a uma avaliação documental que determine o valor arquivístico 
de documentos ou arquivos;

p) Classificar, ordenar e descrever os documentos de acordo com 
normas arquivísticas;

q) Identificar funções, processos de negócio e atividades, de acordo 
com a (MEF).

5 — Requisitos de admissão: os constantes do artigo 17.º da LTFP:
5.1 — Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-

tituição, convenção internacional ou lei especial;
5.2 — 18 anos de idade completos;
5.3 — Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
5.4 — Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções;
5.5 — Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
6 — No cumprimento do disposto no artigo 30.º da LTFP, o recru-

tamento faz -se, prioritariamente, de entre trabalhadores com relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida. Tendo em consideração que o presente procedimento foi 
precedido por outro procedimento de recrutamento (publicado pelo Aviso 
(extrato) n.º 9578/2018, no Diário da República, 2.ª série, n.º 136, de 
17 de julho de 2018), para o mesmo posto de trabalho, que cessou por 
inexistência de candidatos aprovados nos métodos de seleção, consi-
derando, ainda, a escassez de recursos humanos, a urgência de que se 


