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FINANÇAS 

Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 

Despacho n.º ___/2019 

Cessação dos procedimentos concursais para os cargos de Diretor do Departamento de Gestão 

e Administração e de Chefe da Divisão de Gestão Orçamental e Patrimonial da Direção-Geral da 

Administração e do Emprego Público 

 

Através dos despachos datados, respetivamente, de 8 e 9 de maio de 2018, publicados no Diário da República, 

2.ª série, n.º 99, de 23 de maio de 2018, foram abertos procedimentos concursais para recrutamento dos cargos 

de Diretor do Departamento de Gestão e Administração (de direção intermédia de 1.º grau) e de Chefe da Divisão 

de Gestão Orçamental e Patrimonial (de direção intermédia de 2.º grau). Os referidos procedimentos concursais 

não lograram ser concluídos e, como tal, dos mesmos não resultou qualquer provimento. 

Pela Portaria n.º 60/2019, de 13 de fevereiro, foi aprovada a nova estrutura orgânica nuclear da Direção-Geral da 

Administração e do Emprego Público (DGAEP), que criou, entre outros, o Departamento de Gestão de Recursos 

Internos, o qual sucedeu parcialmente ao anterior Departamento de Gestão e Administração. Pelo Despacho n.º 

2450/2019, de 14 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 50/2019, de 12 de março 2019, foi 

aprovada a estrutura orgânica flexível da DGAEP e definidas as respetivas competências, salientando-se, para a 

situação em análise, a criação da Divisão de Planeamento e Gestão, a qual sucedeu parcialmente à anterior 

Divisão de Gestão Orçamental e Patrimonial. 

Consequentemente, tendo sido extintas as duas unidades orgânicas supra identificadas, estão verificados os 

pressupostos de facto e de direito para determinar excecionalmente a cessação dos procedimentos concursais 

em causa, designadamente, por inutilidade e impossibilidade supervenientes da sua manutenção. 

Assim, em face da factualidade descrita, determino o seguinte: 

1. São cessados os procedimentos concursais para recrutamento e preenchimento dos cargos de Diretor do 

Departamento de Gestão e Administração (de direção intermédia de 1.º grau) e de Chefe da Divisão de Gestão 

Orçamental e Patrimonial (de direção intermédia de 2.º grau) da DGAEP, abertos pelos avisos publicados no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 99, de 23 de maio de 2018. 

2. Promova-se a publicação do presente despacho no Diário da República e na página eletrónica da DGAEP. 

3. Dê-se conhecimento aos concorrentes opositores aos respetivos procedimentos concursais. 

19 de março de 2019. — O Diretor-Geral, Vasco Hilário 
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