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Instituto da Água

Direcção de Serviços Administrativos e Financeiros

Aviso n.o 11 945/2000 (2.a série). — 1 — Nos termos do Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por despacho
do vice-presidente do Instituto da Água de 26 de Outubro de 1999,
se encontra aberto concurso interno de ingresso para o provimento
de cinco lugares de auxiliar administrativo da carreira de auxiliar
administrativo do quadro privativo da ex-Direcção-Geral dos Recursos
Naturais.

2 — O prazo de validade do concurso é de um ano contado a partir
da data da publicitação do aviso da classificação final, esgotando-se
com o preenchimento das vagas para que foi aberto.

3 — Legislação aplicável ao presente concurso:

Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro;
Decreto-Lei n.o 272/91, de 7 de Agosto;
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

4 — Conteúdo funcional — compete-lhe exercer funções de natu-
reza executiva simples, diversificada, totalmente determinadas, impli-
cando predominantemente esforço físico e exigindo conhecimentos
de ordem prática susceptíveis de serem aprendidos no próprio local
de trabalho num curto espaço de tempo.

5 — Local de trabalho — na sede do Instituto da Água, em Lisboa.
6 — A remuneração mensal é a constante da tabela que constitui

o anexo ao Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro.
7 — Requisitos de admissão — podem ser admitidos ao presente

concurso agentes e funcionários nos termos previstos no n.o 1 do
artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

8 — Métodos de selecção — a selecção dos candidatos será feita
mediante uma prova escrita de conhecimentos e avaliação curricular.

8.1 — A prova escrita de conhecimentos contemplará conhecimen-
tos gerais e conhecimentos específicos. Os primeiros incluirão matérias
na área da matemática e do português. Os segundos visam avaliar
conceitos sobre o Instituto da Água.

Os conhecimentos de matemática visarão essencialmente a capa-
cidade de executar contas e resolver problemas de grau de dificuldade
compatível com a categoria a que os candidatos se habilitam. Na
área de português haverá um ditado e interpretação de texto.

A prova de conhecimentos gerais terá a duração de uma hora,
subdividindo-se em dois períodos de trinta minutos para cada uma
das áreas em avaliação.

A prova de conhecimentos específicos terá a duração de trinta
minutos, baseada na Lei Orgânica do Instituto da Água (Decreto-Lei
n.o 191/93, de 24 de Maio).

Qualquer dos parâmetros constituintes da prova escrita de conhe-
cimentos será classificado de 0 a 20 valores. Esta prova será prestada
nas instalações do Instituto da Água, Avenida do Almirante Gago
Coutinho, 30, em Lisboa, em dia e hora a marcar.

A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais dos can-
didatos, ponderando, de acordo com as exigências da função, a habi-
litação académica de base, a formação profissional e a experiência
profissional na área para que o concurso é aberto e terá uma base
de 10 valores, que poderá subir consoante os elementos relevantes
do currículo.

A fórmula de classificação final será:

CF=(CG+CE+AC)/3
sendo:

CG — conhecimentos gerais;
CE — conhecimentos específicos;
AC — avaliação curricular.

10 — Apresentação de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente do Ins-
tituto da Água, entregue pessoalmente na Secção de Pessoal da Direc-
ção dos Serviços Administrativos e Financeiros, na Avenida do Almi-
rante Gago Coutinho, 30, 1049-066 Lisboa, ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, para a mesma morada, até ao último dia
do prazo de entrega das candidaturas.

10.1 — O prazo de apresentação das candidaturas é de 10 dias
úteis contados da data da publicação do aviso de abertura no Diário
da República.

10.2 — O requerimento deverá ser feito em papel branco, de for-
mato A4, e deverá conter os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento e número do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, bem como
a respectiva data de validade, estado civil, morada, código
postal e telefone);

b) Morada para onde poderá ser remetido qualquer expediente
relativo ao concurso;

c) Habilitações literárias;
d) Habilitações profissionais (especializações, estágios, seminá-

rios, acções de formação, etc.);
e) Experiência profissional, com indicação das funções com mais

interesse para o lugar a que se candidata e menção expressa
da categoria, serviço a que pertence, natureza do vínculo e
antiguidade nas actuais carreira e categoria e na função
pública;

f) Quaisquer circunstâncias que o candidato repute susceptíveis
de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal, os quais, no entanto, só poderão
ser tidos em conta pelo júri se devidamente comprovados;

g) Identificação do concurso;
h) Data e assinatura.

10.3 — Os requerimentos de admissão ao concurso devem ser acom-
panhados da seguinte documentação:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, do qual devem
constar, entre outras, a formação académica de base e a expe-
riência profissional geral e específica, bem como a respectiva
formação profissional;

b) Documento que comprove pela ordem indicada a categoria
de que o candidato é titular, o vínculo à função pública e
a natureza inequívoca do mesmo e o tempo de serviço contado
até ao termo do prazo de admissão das candidaturas na cate-
goria, na carreira e na função pública, só para os candidatos
não pertencentes ao Instituto da Água;

c) Classificações de serviço, completas, qualitativa e quantita-
tivamente, atribuídas nos anos relevantes para o concurso;

d) Documento das habilitações literárias;
e) Documentos comprovativos das habilitações profissionais;
f) Declaração actualizada, emitida pelo serviço, especificando

detalhadamente o conjunto de tarefas, responsabilidades ine-
rentes ao respectivo posto de trabalho, com vista à apreciação
do conteúdo funcional;

g) Documentos comprovativos das circunstâncias referidas na
alínea f) do n.o 10.1 do presente aviso.

10.4 — Os funcionários do serviço para o qual o concurso é aberto
ficam dispensados da apresentação dos documentos que constem do
seu processo individual.

10.5 — A não apresentação dos documentos a que se referem as
alíneas a), b), c), d) e f) do n.o 10.3.

10.6 — As falsas declarações dos candidatos serão punidas nos ter-
mos da lei.

10.7 — Assiste ao júri o direito de exigir aos candidatos a apre-
sentação de documentos comprovativos de factos por eles referidos
que possam relevar para apreciação do seu mérito.

11 — Publicitação das listas — a relação dos candidatos e a lista
de classificação final serão publicitadas nos termos conjugados dos
artigos 33.o, 34.o e 40.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

11.1 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas no 3.o piso do Instituto da Água, Avenida do Almirante
Gago Coutinho, 30, 1049-066 Lisboa.

12 — Composição do júri — o júri do concurso tem a seguinte
composição:

Presidente — Aldina Pereira Gonçalves Vicente Alves, chefe de
secção.

Vogais efectivos:

Andrelina Ferreira dos Reis Vieira, assistente administrativa
principal, que substituirá a presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Maria da Glória da Costa Luís, assistente administrativa.

Vogais suplentes:

Maria Rita Monginho Casa Branca, assistente adminis-
trativa.

Olívia de Sousa Caldeirinha Dias, assistente administrativa.

11 de Julho de 2000. — O Presidente, Carlos Alberto Mineiro Aires.

MINISTÉRIO DA CULTURA

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 15 696/2000 (2.a série). — Por via do Decreto-Lei
n.o 277/97, de 30 de Agosto, «o património documental da extinta
Direcção-Geral da Comunicação Social, integrada na Secretaria-Geral
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da Presidência do Conselho de Ministros, nomeadamente a biblioteca,
a hemeroteca, o centro documental e o arquivo do SNP/SNI, bem
como os bens afectos ao seu funcionamento, transitam para o Minis-
tério da Cultura» (v. artigo 2.o, o qual adita um artigo 18.o-A ao
Decreto-Lei n.o 147/93, de 3 de Maio — Lei Orgânica da Secreta-
ria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros).

Entre os bens imóveis (instalações) afectos ao funcionamento deste
património, avulta a denominada «Sala de exposições do Palácio Foz»,
a qual conjuntamente com os restantes, por via do despacho
n.o 9832/99, de 28 de Abril, passaram para a minha dependência
directa, sem prejuízo da sua gestão corrente ter ficado confiada à
Secretaria-Geral do Ministério da Cultura.

Considerando a necessidade, hoje em dia generalizadamente reco-
nhecida, de racionalizar e rentabilizar o património imobiliário do
Estado, afecto aos organismos e serviços públicos, da qual, aliás, são
já exemplos, as condições de cedência dos espaços do Palácio Foz
(salões nobres, terraço, jardim, átrio, foyer e sala de exposições) afectos
ao Instituto de Comunicação Social;

Considerando que a actual Lei Orgânica da Secretaria-Geral do
Ministério da Cultura permite-lhe auferir receitas pela cedência de
espaços que lhe sejam afectos [v. alínea c) do n.o 1 do artigo 23.o
do Decreto-Lei n.o 210/99, de 11 de Junho]:

Determino:
1 — A sala de exposições do Palácio Foz passa a estar afecta à

Secretaria-Geral do Ministério da Cultura, sendo que a mesma, dada
a sua polivalência, poderá ver a sua utilização ser cedida para a rea-
lização de conferências, colóquios, seminários, mesas-redondas, expo-
sições e outros acontecimentos, nos termos e condições seguidamente
discriminados.

2 — Os pedidos de cedências da sala de exposições deverão ser
dirigidos à Secretaria-Geral do Ministério da Cultura, subscritos por
entidades devidamente identificadas e conter uma discriminação por-
menorizada das actividades ou eventos a realizar, materiais a utilizar
ou a expor, período de cedência pretendido, com indicação das datas
do início e termo desse período.

3 — Assiste à Secretaria-Geral do Ministério da Cultura o direito
de adoptar os procedimentos que entenda adequados relativamente
à apreciação de cada um dos pedidos e estabelecer os contactos neces-
sários com as entidades requerentes, para o cabal esclarecimento dos
objectivos e características dos eventos a realizar.

4 — Os pedidos de cedência do espaço devem dar entrada na Secre-
taria-Geral do Ministério da Cultura com a antecedência suficiente
para permitir uma análise e decisão ponderada sobre os mesmos.

5 — Como contrapartida pela cedência do referido espaço, os uti-
lizadores pagarão à Secretaria-Geral do Ministério da Cultura as
seguintes importâncias (às quais acrescerá IVA à taxa legal aplicável):

20 000$ por cada dia de utilização; ou
100 000$ por cada semana de utilização.

6 — Para além do referido no número anterior, devem os utili-
zadores providenciar a realização de todos os trabalhos e contratações,
bem como a assunção das respectivas despesas, decorrentes da feitura
do evento e utilização da sala, designadamente:

Vigilância e segurança do espaço durante o período de utilização;
Limpeza do espaço durante e imediatamente após o período

de utilização;
Deslocação, montagem e levantamento de todos os materiais

e obras a utilizar na realização do evento;
Reparação de eventuais danos provocados ao espaço cedido

durante o período de utilização.

7 — A responsalibilidade pela integridade das obras e materiais
durante a deslocação, montagem, duração e levantamento do evento
compete à entidade utilizadora.

8 — A contrapartida financeira, aplicável nos termos do n.o 5,
deverá ser liquidada, pelo utilizador, à Secretaria-Geral do Ministério
da Cultura, até quarenta e oito horas antes da efectiva cedência do
espaço.

9 — Estão isentas do pagamento da importância referida no n.o 5
as iniciativas propostas pelos membros do Governo e serviços e orga-
nismos do Ministério da Cultura, bem como pelo Instituto da Comu-
nicação Social.

10 — A Secretaria-Geral do Ministério da Cultura poderá isentar
do pagamento ou reduzir, entre 25 % e 50 %, a importância referida
no n.o 5, quanto às iniciativas julgadas de relevante interesse público
ou cultural, propostas por quaisquer outras entidades.

11 — A utilização da sala de exposições do Palácio da Foz deverá
ainda obedecer às regras gerais do uso daquele Palácio, nos termos
definidos pelo Instituto da Comunicação Social.

5 de Julho de 2000. — O Ministro da Cultura, Manuel Maria Ferreira
Carrilho.

Despacho n.o 15 697/2000 (2.a série). — Considerando que o
Decreto-Lei n.o 354/99, de 3 de Setembro, integra o Teatro Luís de
Camões no Teatro Nacional de São Carlos como unidade de extensão
artística;

Considerando que o Teatro Luís de Camões, propriedade da
LOCACEST e tomado de arrendamento pelo Estado, foi cedido ao
Teatro Nacional de São Carlos pelo meu despacho de 23 de Março
de 2000;

Considerando que este despacho determina que seja o Teatro
Nacional de São Carlos a suportar o encargo com as rendas e que
a cláusula 4.a do contrato de arrendamento determina que seja o
Estado a assumir os encargos com a manutenção exterior e interior
do edifício e da área circundante, bem como dos equipamentos, e
a remuneração dos serviços de vigilãncia e portaria;

Considerando que o contrato de arrendamento celebrado com o
Estado e a LOCACEST reporta os seu efeitos a 1 de Janeiro de
2000;

Considerando que, com vista à clareza e rigor orçamentais, importa
assegurar a unidade da despesa associada à gestão do Teatro Luís
de Camões;

Considerando que importa assegurar também as condições neces-
sárias para que o Teatro Nacional de São Carlos possa celebrar os
contratos de fornecimentos de bens e serviços, que se revelam neces-
sários ao normal funcionamento do Teatro Luís de Camões;

Considerando ainda, que a LOCACEST, de acordo com o teor
do seu ofício n.o 31, de 29 de Fevereiro de 2000, cedeu em 1999
a utilização gratuita do imóvel:

Determino, o seguinte:
1 — O Teatro Nacional de São Carlos deverá assumir, com efeito

a 1 de Janeiro de 2000, data do início do contrato de arrendamento
celebrado entre o Estado e a LOCACEST, todas as depesas associadas
ao normal funcionamento do Teatro Luís de Camões.

Serão também assumidas pelo Teatro Nacional de São Carlos as
despesas associadas à utilização do Teatro Luís de Camões pelo Minis-
tério da Cultura desde 1 de Dezembro de 1999.

2 — Nestas despesas incluem-se, para além das rendas cujo paga-
mento foi já determinado pelo meu despacho de 23 de Março de
2000, as despesas a que se refere a cláusula 4.a do contrato de arren-
damento, bem como todas aquelas que, não estando previstas no
meu despacho e na cláusula 4.a, se revelem essenciais ao normal fun-
cionamento do Teatro Luís de Camões.

3 — Os contratos de fornecimento de serviços de água e electri-
cidade, bem como outros do mesmo tipo, deverão ser celebrados
em nome do Teatro Nacional de São Carlos.

7 de Julho de 2000. — O Ministro da Cultura, Manuel Maria Ferreira
Carrilho.

Louvor n.o 392/2000. — Louvo Alice da Silva Pereira Nunes pela
lealdade, competência e empenho com que exerceu funções no gabi-
nete de apoio do meu Gabinete.

10 de Julho de 2000. — O Ministro da Cultura, Manuel Maria Fer-
reira Carrilho.

Louvor n.o 393/2000. — No exercício das suas funções de secre-
tária pessoal no meu Gabinete, Maria Albertina da Silva Plácido Car-
doso Sampaio revelou possuir elevadas qualidades profissionais e
humanas, tendo manifestado no desempenho das tarefas inerentes
a um cargo da máxima confiança grande dedicação, competência e
lealdade, com elevado e constante sentido de responsabilidade.

Assim, determino a publicação deste louvor.

10 de Julho de 2000. — O Ministro da Cultura, Manuel Maria Fer-
reira Carrilho.

Louvor n.o 394/2000. — Louvo Maria Helena Fiadeiro de Sousa
Falcão pela lealdade, competência e empenho com que exerceu as
suas funções no gabinete de apoio do meu Gabinete.

10 de Julho de 2000. — O Ministro da Cultura, Manuel Maria Fer-
reira Carrilho.

Louvor n.o 395/2000. — Louvo Eugénia de Jesus Mendes Campos
pela lealdade, competência e empenho com que exerceu as suas fun-
ções no gabinete de apoio do meu Gabinete.

10 de Julho de 2000. — O Ministro da Cultura, Manuel Maria Fer-
reira Carrilho.


