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carreira/categoria para a qual é aberto o procedimento, se tenham, por 
último, encontrado a cumprir ou a executar a atividade que caracteriza 
o posto de trabalho em causa; ou,

b) Prova de Conhecimentos, para os restantes candidatos.

13.1 — Avaliação Curricular: que visa avaliar as aptidões profissionais 
dos candidatos na área do posto de trabalho a ocupar, de acordo com as 
exigências da função, sendo considerados e ponderados os elementos de 
maior relevância para o posto de trabalho a ocupar, designadamente:

a) A habilitação académica ou nível de qualificação certificado pelas 
entidades competentes;

b) A experiência profissional na área para que o procedimento concursal 
foi aberto, em que se pondera o desempenho efetivo de funções, bem como 
outras capacitações adequadas, com avaliação da sua natureza e duração;

c) A formação profissional relacionada com as exigências e as com-
petências necessárias ao exercício da função; e,

d) A avaliação do desempenho relativa aos últimos três períodos de 
avaliação.

13.2 — Prova de Conhecimentos: a prova de conhecimentos visa 
avaliar os conhecimentos académicos e, ou, profissionais e as compe-
tências dos candidatos necessárias ao exercício das funções inerentes 
ao posto de trabalho em causa. A prova de conhecimentos será escrita, 
com duração até 2 horas. A prova terá uma natureza teórica e prática, e 
incidirá sobre conteúdos genéricos e específicos diretamente relacionadas 
com as exigências das funções inerentes ao posto de trabalho, designa-
damente sobre os seguintes temas: Teoria Económica, designadamente 
na área da Macroeconomia, Microeconomia e Economia Internacional; 
Econometria; construção e análise de indicadores, compreendendo duas 
partes: uma primeira, composta por questões com respostas de escolha 
múltipla, e uma segunda, consistindo em perguntas diretas de resposta 
aberta. A prova poderá incluir a escrita de um texto em língua inglesa.

13.3 — Bibliografia — a bibliografia necessária à realização da prova 
de conhecimentos é a seguinte:

Banco de Portugal (2015). Estatísticas da Balança de Pagamentos 
e da Posição de Investimento Internacional — Notas metodológicas. 
Banco de Portugal:

Suplemento ao Boletim Estatístico — Outubro.
Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (2008). Economics. 9.ª edição. 

McGraw -Hill.
Comissão Europeia (2015). European Economic Forecast — Autumn 2015.
European Commission: Institutional Paper 011.
FMI — Fundo Monetário Internacional (2009). Balance of Payments 

and International Investment Position Manual (BPM6). 6.ª edição. In-
ternational Monetary Fund — Publication Services.

Gujarati, D. (2008). Basic Econometrics. 5.ª edição. McGraw -Hill.
Krugman, P., Obstfeld, M., Melitz, M. (2014). International Econo-

mics: Theory and Policy. 10.ª edição. Prentice Hall
OCDE — Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econó-

mico (2004). Glossary of Statistical terms. Organisation for Economic 
Co -operation and Development.

Pereira, P. (2013). Economia e Finanças Públicas — Da Teoria à 
Prática. 4.ª edição. Almedina.

Samuelson, P, Nordhaus, W. (2005). Economia. 19.ª edição. McGraw -Hill.
Stiglitz, J., Driffil, J. (2000). Economics. WW Norton & Co.
The Economist (2005). The Economist Guide to Economic Indicators: 

Making Sense of Economics. Wiley.
Walsh, C. (2010). Monetary Theory and Policy. 3.ª edição. The MIT Press.
Woodford, M (2003). Interest and Prices: Foundations of a Theory 

of Monetary Policy. Princeton University Press.
Wooldridge, J. (2009). Introductory Econometrics: A Modern Appro-

ach”, 3.ª edição. South Western Publishers.

13.4 — Os candidatos nas condições referidas na alínea a) do ponto 
13 podem afastar, mediante declaração escrita no formulário de candi-
datura, a utilização do método de seleção avaliação curricular, optando 
pela prova de conhecimentos.

13.5 — Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º da 
Portaria n.º 83A/2009, será, ainda, utilizado, como método de seleção 
complementar, a Entrevista Profissional de Seleção, destinada a avaliar, 
de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional dos candidatos 
e os aspetos comportamentais considerados imprescindíveis à ocupação 
do posto de trabalho a concurso.

13.6 — Nos termos do n.º 12 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
cada um dos métodos de seleção tem carácter eliminatório, pelo que 
os candidatos que obtenham uma valorização inferior a 9,5 valores no 
método de seleção obrigatório consideram -se excluídos do procedimento, 
não lhes sendo aplicado o método complementar. As ponderações a 
utilizar para cada método de seleção são as seguintes:

a) Prova de Conhecimentos ou Avaliação Curricular — 70 %;
b) Entrevista Profissional de Seleção — 30 %.

14 — 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 classificativa e o sistema de valorização final, serão facultadas 
aos candidatos sempre que solicitadas.

15 — A classificação final dos candidatos será obtida na escala de 
0 a 20 valores, em resultado da média aritmética ponderada das classi-
ficações quantitativas obtidas em cada método de seleção, considerando-
-se não aprovados os candidatos que obtenham classificação inferior a 
9,5 valores.

16 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é 
notificada nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º, 
conjugado com o n.º 3 do artigo 30.º, ambos da Portaria n.º 83 -A/2009.

17 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação, é publicada no Diário da República e disponibilizada na 
página eletrónica do GEE.

18 — Composição do júri:
Presidente — Luís Filipe das Neves Duarte Mendes Monteiro, Sub-

diretor do GEE;
1.º Vogal efetivo, que substitui o presidente nas suas faltas e impedi-

mentos — Catarina Sofia Castanheira Nunes, Diretora de Serviços de 
Análise Económica;

2.º Vogal efetivo — Maria do Céu Gouveia Andrade, técnica superior 
da Direção de Serviços de Análise Económica do GEE;

1.º Vogal suplente — Gonçalo Miguel Nunes Ferreira Botelho, Chefe 
da Divisão de Planeamento e Apoio do GEE;

2.º Vogal suplente — Maria Teresa do Espírito Santo Nunes Bana e 
Costa, Técnica Superior da Divisão de Planeamento e Apoio do GEE.

19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da 
República Portuguesa, o GEE, enquanto serviço público da adminis-
tração direta do Estado e entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

19 de maio de 2016. — O Diretor do GEE, Ricardo Pinheiro Alves.
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Aviso n.º 6793/2016

Participação Pública da proposta de Programa da Orla
Costeira Odeceixe — Vilamoura

António Sequeira Ribeiro, Vice -Presidente da Agência Portuguesa 
do Ambiente, I. P. (APA), no uso das competências delegadas pelo 
Despacho n.º 5526/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 101, de 
26 de maio de 2015, torna público que, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 50.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, vai 
proceder à abertura do período de participação pública da proposta de 
revisão do POOC Sines -Burgau, na área compreendida entre Odeceixe e 
Burgau, e do POOC Burgau -Vilamoura, e a fusão dos dois instrumentos 
nos troços em causa, os quais, após a revisão, darão origem ao POOC 
Odeceixe -Vilamoura, cuja elaboração foi determinada pelo Despacho 
n.º 7172/2010, publicado no Diário da República n.º 79, 2.ª série, de 
23 de abril, e desenvolvido sob a forma de Programa Especial para a 
Orla Costeira (POC) Odeceixe -Vilamoura.

O processo referente à proposta de POC Odeceixe -Vilamoura pode 
ser consultado no edifício dos Serviços Centrais da APA — Alfragide/
Amadora e na APA — Administração da Região Hidrográfica do Algar-
ve — Faro, durante o horário normal de expediente. O processo estará 
em também disponível em formato digital nas Capitanias do Porto e 
Municípios da área de intervenção do POC.

Os documentos estão ainda disponíveis na Internet no Portal PARTI-
CIPA (participa.pt) e na página da Internet da APA, I. P. (apambiente.pt).

No âmbito do processo de Participação Pública serão ponderadas todas as 
observações e sugestões relativas à proposta do Programa da Orla Costeira 
Odeceixe — Vilamoura (POC OV). Essas exposições deverão ser dirigidas 
diretamente à Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., e apresentadas por 
escrito através de correio ou do portal participa, em participa.pt, ou para o 
endereço eletrónico poc.ov@apambiente.pt, até à data de termo da consulta.

O período de discussão pública tem início 5 dias após a data de pu-
blicação deste anúncio e terá a duração de 30 dias úteis.

23 de maio de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I. P., 
Nuno Lacasta.
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