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19 — Classificação Final:
19.1 — A classificação final (CF) dos candidatos expressa -se numa 

escala de 0 a 20 valores, com expressão até às centésimas, de acordo 
com a especificidade de cada método, através da aplicação da seguinte 
fórmula:

CF = (PC * 70 %) + (EPS * 30 %)
em que:

CF = Classificação Final
PC = Prova de Conhecimentos
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

19.2 — Para os candidatos que se encontrem na situação descrita no 
ponto 15.4 do presente aviso, a classificação final (CF) será obtida numa 
escala de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas, 
através da aplicação da seguinte fórmula:

CF = (AC * 70 %) + (EPS * 30 %)
em que:

CF = Classificação Final
AC = Avaliação Curricular
EPS = Entrevista Profissional de Seleção

20 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria já mencionada.

21 — As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e os sistemas de valoração final, serão facultados 
aos candidatos, sempre que solicitados.

22 — De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 30.º da referida 
Portaria, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas 
previstas no seu n.º 3, para a realização da audiência dos interessados, 
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

23 — O exercício do direito de participação dos interessados deverá 
ser feito através do preenchimento de formulário tipo, de utilização obri-
gatória, disponível no sítio da SGME, em http:/www.sg.min -economia.pt.

24 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, 
após homologação, é publicitada na 2a série do Diário da República, 
afixada em local visível e público das instalações da SGME e disponibi-
lizada na respetiva página eletrónica, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

25 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso será publicitado na Bolsa 
de Emprego Público (www.bep.gov.pt), na página eletrónica da SGME (http://
www.sg.min -economia.pt) e em jornal de expansão nacional, por extrato.

26 — Composição do Júri:
Presidente: Célia Maria Rodrigues dos Santos, Diretora de Serviços 

de Contratação Pública e Património;
Vogais Efetivos:
Maria Julieta Henriques Carvalho dos Santos, Chefe de Divisão da 

Direção de Serviços de Contratação Pública e Património, que substitui 
o Presidente nas suas faltas e impedimentos;

Anabela Lourenço Malhoa, técnica superior da Direção de Serviços 
de Contratação Pública e Património;

Vogais suplentes:
Maria Margarida Vieira de Figueiredo Fonseca, técnica superior da 

Direção de Serviços de Contratação Pública e Património;
Ana Maria Correia da Costa Claro, técnica superior da Direção de 

Serviços de Contratação Pública e Património.

27 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a 
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativa-
mente uma política de igualdade entre homens e mulheres no acesso ao 
emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de descriminação.

17 de outubro de 2013. — A Secretária -Geral do Ministério da Eco-
nomia, Maria Ermelinda Paulo Rodrigues da Silva Carrachás.

207332885 

 Direção-Geral das Atividades Económicas

Aviso n.º 13249/2013

Cessação do Procedimento Concursal
Faz -se público que, dada a inexistência de candidatos admitidos e 

nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, cessou, por des-
pacho do Diretor -Geral das Atividades Económicas, datado de 15 de 
outubro de 2013, o procedimento concursal para preenchimento de um 
posto de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional (moto-
rista) do mapa de pessoal da Direção -Geral das Atividades Económicas, 
aberto pelo Aviso n.º 9720/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 145, de 30 de julho de 2013.

15 de outubro de 2013. — O Diretor -Geral, Artur Manuel Reis 
Lami.

207331418 

 Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.

Declaração de retificação n.º 1149/2013
Por ter saído com inexatidão o despacho n.º 13246/2013, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 17 de outubro de 2013, a 
p. 31171, retifica -se que, no n.º 4, onde se lê:

«4 — Na coordenadora do Núcleo de Atendimento Público, Guio-
mar Faria da Costa, a assinatura do expediente»

deve ler -se:
«4 — Na coordenadora do Núcleo de Atendimento Público, licen-

ciada Guiomar Faria da Costa, a assinatura do expediente»

E, no n.º 5, onde se lê:
«5 — Nos delegados distritais de Viação de Santarém, licenciada 

Bela Maria Morais Campos, e de Setúbal, Luís Manuel Banza Alves, 
as competências constantes nas alíneas»

deve ler -se:
«5 — Nos delegados distritais de Viação de Santarém, licenciada 

Bela Maria Morais Campos, e de Setúbal, licenciado Luís Manuel 
Banza Alves, as competências constantes nas alíneas»
18 de outubro de 2013. — O Diretor Regional de Mobilidade e Trans-

portes de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Ferreira Teixeira.
207334942 

 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Aviso n.º 13250/2013
Por despacho de 10 de outubro de 2013, da Senhora Vice -Presidente 

do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, I. P., e de acordo com 
o previsto na alínea b) do artigo 37.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, torna -se público que na sequência de procedimento concursal 
comum para o preenchimento de dois postos de trabalho da carreira e 
categoria de técnico superior, de cinco postos de trabalho da carreira e 
categoria de assistente técnico do mapa de pessoal da Escola de Hotelaria 
e Turismo do Porto e de um posto de trabalho da carreira e categoria de 
assistente técnico do mapa de pessoal da Escola de Hotelaria e Turismo 
de Viana do Castelo do Turismo de Portugal, I. P., aberto através do Aviso 
n.º 1255/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 19, de 
28 de janeiro, e após negociação do posicionamento remuneratório, foi 
autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, em período experimental com:

Ângela Maria dos Santos Reis — para ocupação de um lugar para 
a referência TS1/TF/EHT Porto/2013, com efeitos a 01 de outubro de 
2013, ficando posicionada na 2.ª posição remuneratória, da carreira e 
categoria de Técnico Superior, com o nível remuneratório 15 da tabela 
remuneratória única.

João Campeã Covêlo — para ocupação de um lugar para a referência 
TS2/TF/EHT Porto/2013, com efeitos a 01 de outubro de 2013, ficando 
posicionado na 2.ª posição remuneratória, da carreira e categoria de 
Técnico Superior, com o nível remuneratório 15 da tabela remunera-
tória única.

Paula Cristina Pereira da Silva Lopes — para ocupação de um lugar 
para a referência AT1/AA&F/EHT Porto/2013, com efeitos a 01 de 
outubro de 2013, ficando posicionada na 1.ª posição remuneratória, da 
carreira e categoria de Assistente Técnico, com o nível remuneratório 5 
da tabela remuneratória única.

Suzana Cristina Ribeiro Alves — para ocupação de um lugar para a 
referência AT2/AA&F/EHT Porto/2013, com efeitos a 01 de outubro 
de 2013, ficando posicionada na 8.ª posição remuneratória, da carreira 




