
40978  Diário da República, 2.ª série — N.º 196 — 9 de Outubro de 2009 

 MINISTÉRIO DA CULTURA

Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale 
do Tejo

Aviso n.º 17706/2009
Nos termos do disposto no n.º 6, artigo 36.º, da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do 

 Instituto dos Museus e da Conservação, I. P.

Despacho (extracto) n.º 22426/2009
Por Despacho de 28 de Setembro de 2009, do Senhor Director do 

Instituto dos Museus e da Conservação, I. P., Dr. Manuel Oleiro, a 
trabalhadora do mapa de pessoal do IMC -IP, licenciada Maria Manuela 
Fernandes Parreiras, a exercer funções no Museu Abade de Baçal, na 
carreira de Assistente Técnica transita, a partir de 1 de Outubro, pelo 
prazo de um ano, por mobilidade interna, intercarreiras, a exercer fun-
ções na carreira Técnica Superior, no mesmo local de trabalho, nos 
termos e para os efeitos do disposto nos artigos 59.º e seguintes da Lei 
n.º 12 -A/2009, de 27 de Fevereiro, com a remuneração correspondente 
à 2.º posição da citada carreira, 15.º nível remuneratório, no montante, 
para o ano de 2009, de 1.201,48€.

29 de Setembro de 2009. — A Directora do Departamento de Gestão, 
Cláudia Matos Silva.

202391341 

 Despacho (extracto) n.º 22427/2009
Por despacho de 28 de Setembro de 2009 do director do Instituto dos 

Museus e da Conservação, I. P., Dr. Manuel Oleiro, o trabalhador do 
mapa de pessoal do IMC -IP, licenciado Alexandre Antunes Salcedas, a 
exercer funções no Palácio Nacional de Mafra, na carreira de assistente 
técnico transita, a partir de 1 de Outubro, pelo prazo de um ano, por 
mobilidade interna intercarreiras, a exercer funções na carreira técnica 
superior, no mesmo local de trabalho, nos termos e para os efeitos do 
disposto nos artigos 59.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2009, de 27 de 
Fevereiro, com a remuneração correspondente à 2.º posição da citada 
carreira, 15.º nível remuneratório, no montante, para o ano de 2009, 
de € 1201,48.

29 de Setembro de 2009. — A Directora do Departamento de Gestão, 
Cláudia Matos Silva.

202391309 

 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico 
e Arqueológico, I. P.

Declaração n.º 335/2009
Considerando que o Castro de Castro Verde, distrito de Beja, clas-

sificado como Monumento Nacional, pelo Decreto de 16 de Junho de 
1910, publicado no Diário do Governo de 23 de Junho de 1910, não 
existe, declara -se, para os devidos efeitos legais, designadamente, para 
os decorrentes da Lei n.º 107/2001, de 08 de Setembro, que o Castro de 
Castro Verde, distrito de Beja, se considera desclassificado, deixando, 
consequentemente, de existir a zona de protecção fixada pelo diploma 
legal acima citado.

15 de Setembro de 2009. — O Director, Elísio Summavielle.
202376868 

procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho na car-
reira de assistente operacional, aberto mediante Aviso n.º 10.174/2009, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 102, de 27 de Maio:

Lista unitária de ordenação final do Procedimento Concursal
Ana Paula Vaz Nunes Dionísio dos Santos Carneiro — 16,136 va-

lores.
Cátia Alexandra Simões Oliveira — Excluída — Não possui relação 

jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, conforme requi-
sito de admissão previsto na alínea a) do n.º 8 do aviso de abertura.

A lista unitária de ordenação final foi objecto de homologação me-
diante despacho de 29 de Setembro de 2009.

A lista em referência é afixada nas instalações da Direcção Regional 
de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo, notificada a todos os candidatos nos 
termos do disposto conjugadamente nos artigo 30.º, n.os 1 a 3, 31.º, n.os 1 
a 5, 36.º, n.os 4 e 5, da Portaria n.º 83 -A/2009, sendo ainda objecto de pu-
blicitação na página electrónica desta Direcção Regional de Cultura.

29 de Setembro de 2009. — O Director Regional de Cultura, Luis 
Marques.

202379979 

 Agrupamento de Escolas de Vila Boim

Despacho n.º 22425/2009
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 

de Janeiro, torna -se pública, depois de homologada por meu despacho 
de 07 Setembro de 2009, a lista unitária de ordenação final dos candi-
datos ao concurso para a carreira e categoria de Assistente técnico, para 
preenchimento de dois postos de trabalho, conforme aviso de abertura 
publicitado no Diário da República n.º 139, 2.ª série de 21 de Julho de 
2009, Aviso n.º 13000 -G/2009 de 22 de Julho.

Candidatos aprovados: 

Nomes Avaliação
curricular

Carla Sofia Arrifes Pimenta Mexia  . . . . . . . . . . . . . . 19,50 Valores
Cristina Alexandra de Almeida Aleixo Almeida  . . . . 19,25 Valores

 18 de Setembro de 2009. — O Director, José Inácio Martins Ramalho
202381321 

 Agrupamento de Sabóia — Odemira

Aviso n.º 17705/2009
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 95.º do Decreto -Lei 

n.º 100/99, de 31 de Março, faz -se público que se encontra afixada na 
sala de professores desta Escola a lista de antiguidade do pessoal docente 
com referência a 31 de Agosto de 2009. Os docentes dispõem de 30 dias 
a contar da data de publicação deste aviso para reclamação, nos termos 
do artigo 96.º do citado diploma.

1 de Outubro de 2009. — O Director, José Manuel Assunção Ri-
beiro.

202385997 

 Escola Secundária Mouzinho da Silveira

Declaração de rectificação n.º 2513/2009
O despacho n.º 21 049/2009, foi publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 182, 18 de Setembro de 2009, com inexactidão.
Assim, onde se lê «Arlinda» deve ler -se «Arlanda».

1 de Outubro de 2009. — A Directora, Maria Arlanda Geraldo Gouveia.
202386911 

 Despacho (extracto) n.º 22424/2009
Em cumprimento do disposto no artigo 19.º do Despacho n.º 700/2009, 

de 09 de Janeiro, designo para constituírem a Equipa do Plano Tecnoló-
gico do Agrupamento de Escolas de Alvalade, os seguintes elementos:

Professor Joaquim Gualter Todo Bom Pimentel;
Professor Ivo Octávio Moreda Gonçalves;
Professora Antónia Camilo Lança;
D. Graça Maria Henriques Pereira dos Santos Mateus;
D. Edite da Conceição Nunes.
1 de Outubro de 2009. — A Directora, Maria Fernanda Lima Fer-

nandes Bica.
202387576 




