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12.5 — A avaliação psicológica visa avaliar através de técnicas 
de natureza psicológica, aptidões, características de personalidade 
e competências comportamentais dos candidatos. Será classificada, 
em ficha individual, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, e terá uma ponderação de 30 % no conjunto dos dois 
métodos de selecção.

13 — Nos termos do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12 -A/2008 para 
os candidatos que cumulativamente, sejam titulares da carreira e se 
encontrem a cumprir ou executar a actividade caracterizada para o 
posto de trabalho ora publicitado, ou encontrando -se em situação de 
mobilidade especial tenham executado a actividade caracterizada para 
o posto de trabalho, serão utilizados como métodos de selecção obriga-
tórios a avaliação curricular e a entrevista de avaliação de competências 
em vez da prova escrita de conhecimentos e avaliação psicológica, a 
menos que afastem, por escrito, os métodos de selecção referidos em 
primeiro lugar.

13.1 — A avaliação curricular, ponderada em 50 % e a entrevista de 
avaliação de competências com uma ponderação de 30 %, visam ana-
lisar a qualificação e as competências dos candidatos nos termos dos 
artigos 11.º e 12.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro e alínea a) 
do n.º 2 do artigo 53.º da LVCR.

14 — Para os candidatos aprovados nos métodos de selecção an-
teriormente referidos será ainda aplicado como método de selecção 
complementar a entrevista profissional de selecção.

14.1 — A entrevista profissional de selecção (EPS) será ponderada 
com 20 % no conjunto dos três métodos de selecção e visa avaliar, nos 
termos do artigo 13.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, a expe-
riência profissional e aspectos comportamentais, bem como a capacidade 
de comunicação e o relacionamento interpessoal de cada candidato.

15 — O local, a data e a hora de realização dos métodos de selec-
ção serão divulgados nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

16 — A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valores e 
resultará da média ponderada das classificações obtidas nos três métodos 
de selecção referidos, considerando -se não aprovados os candidatos que 
obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

17 — Os parâmetros de avaliação e respectiva ponderação de cada 
um dos métodos de selecção a utilizar, a grelha classificativa e o sis-
tema de valoração final constam da acta da primeira reunião do júri 
do procedimento concursal, sendo a mesma facultada aos candidatos 
sempre que solicitada.

18 — A publicação dos resultados obtidos em cada método de selecção 
intercalar é efectuada através de lista unitária, ordenada alfabeticamente, 
afixada em local visível e público das instalações do InIR, IP e dispo-
nibilizada na sua página electrónica, conforme previsto no n.º 1 do 
artigo 33.º da Portaria n.º 83 -A72009, de 22 de Janeiro.

19 — Os candidatos excluídos serão notificados conforme previsto no 
artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, para a realização 
da audiência dos interessados nos termos do Código de Procedimento 
Administrativo.

20 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publicada 
na 2.ª série do Diário da República, afixada na Direcção Administrativa, 
Financeira e de Recursos Humanos do Instituto de Infra -Estruturas 
Rodoviárias, bem como publicitada no endereço www.inir.pt.

21 — Posicionamento remuneratório — Considerando o preceituado 
no artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, o posicionamento 
do trabalhador recrutado, numa das posições remuneratórias da carreira, 
é objecto de negociação com a entidade empregadora pública e terá lugar 
imediatamente após o termo do procedimento concursal.

22 — O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Pú-
blico (BEP), na página electrónica do InIR, IP e em jornal de expansão 
nacional, por extracto, nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009.

23 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição 
da República Portuguesa, “a Administração Pública, enquanto enti-
dade empregadora, promove activamente uma política de igualdade 
de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido 
de evitar toda e qualquer forma de discriminação”.

24 — Composição do júri:
Presidente: Paulo Alexandre Frade Jara, Director Administrativo, 

Financeiro e de Recursos Humanos
Vogais efectivos:
Teresa Maria dos Santos Silva Martins, Técnica Superior, que subs-

tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos;
Leonor Isabel Afonso Silva, Técnica Superior.

Vogais suplentes:
Maria Fortunata Pedreira Direitinho Rico S. Dourado, Chefe de De-

partamento.

Luís Eugénio da Cunha Matos, Técnico Superior.
Lisboa, 27 de Novembro de 2009. — O Presidente do Conselho 

Directivo, Alberto Conde Moreno.
202655386 

 Instituto da Mobilidade 
e dos Transportes Terrestres, I. P.

Aviso n.º 22569/2009
Por despachos de 30 de Junho e 30 de Novembro de 2009, da Se-

cretária de Estado dos Transportes e do Ministro de Estado e das Fi-
nanças, respectivamente, foi autorizada a celebração de um acordo de 
colaboração técnico -financeira entre o Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes Terrestres, I. P., e a Câmara Municipal do Barreiro, cujo 
objecto é o co -financiamento para a aquisição de 3 veículos automóveis 
pesados de passageiros.

O presente aviso é publicado em cumprimento do disposto no ar-
tigo 8.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das 
Finanças Locais.

7 de Dezembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo do 
IMTT, I. P., António Crisóstomo Teixeira.

202672639 

 Aviso n.º 22570/2009
Por despachos de 30 de Junho e 30 de Novembro de 2009 da Secretária 

de Estado dos Transportes e do Ministro de Estado e das Finanças, res-
pectivamente, foi autorizada a celebração de um acordo de colaboração 
técnico -financeira entre o Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres, I. P., e a Câmara Municipal de Coimbra, cujo objecto é o 
co -financiamento da aquisição de equipamentos de bilhética baseados 
na tecnologia de cartões sem contacto, e respectivo equipamento de 
gestão associado, dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos 
de Coimbra.

O presente aviso é publicado em cumprimento do disposto no ar-
tigo 8.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das 
Finanças Locais.

7 de Dezembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo do 
IMTT, I. P., António Crisóstomo Teixeira.

202672217 

 Aviso n.º 22571/2009
Por despachos de 30 de Junho e 30 de Novembro de 2009, da Secre-

tária de Estado dos Transportes e do Ministro de Estado e das Finanças, 
respectivamente, foi autorizada a celebração de um acordo de colabora-
ção técnico -financeira entre o Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres, IP e a Câmara Municipal de Portalegre, cujo objecto é o co-
-financiamento para a aquisição de 1 viatura pesada de passageiros.

O presente aviso é publicado em cumprimento do disposto no ar-
tigo 8.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das 
Finanças Locais.

7 de Dezembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo do 
IMTT, I. P., António Crisóstomo Teixeira.

202672703 

 Aviso n.º 22572/2009
Por despachos de 7 de Setembro e de 30 Novembro de 2009, da 

Secretária de Estado dos Transportes e do Ministro de Estado e das 
Finanças, respectivamente, foi autorizada a celebração de um acordo 
de colaboração técnico -financeira entre o Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes Terrestres, IP e a Câmara Municipal de Portalegre, 
cujo objecto é o co -financiamento da construção da Estação Central de 
Camionagem de Portalegre.

O presente aviso é publicado em cumprimento do disposto no ar-
tigo 8.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das 
Finanças Locais.

7 de Dezembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo do 
IMTT, I. P., António Crisóstomo Teixeira.

202672728 

 Aviso n.º 22573/2009
Por despachos de 30 de Junho e 30 de Novembro de 2009, da Secre-

tária de Estado dos Transportes e do Ministro de Estado e das Finanças, 
respectivamente, foi autorizada a celebração de um acordo de colabora-
ção técnico -financeira entre o Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres, I. P., e a Câmara Municipal de Aveiro, cujo objecto é o co-
-financiamento para a aquisição de 1 autocarro “midi”.
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O presente aviso é publicado em cumprimento do disposto no ar-
tigo 8.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das 
Finanças Locais.

7 de Dezembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo do 
IMTT, I. P., António Crisóstomo Teixeira.

202672541 

 Aviso n.º 22574/2009
Por despachos de 30 de Junho e 30 de Novembro de 2009, da Secre-

tária de Estado dos Transportes e do Ministro de Estado e das Finanças, 
respectivamente, foi autorizada a celebração de um acordo de colabo-
ração técnico -financeira entre o Instituto da Mobilidade e dos Trans-
portes Terrestres, IP e a Câmara Municipal de Braga, cujo objecto é o 
co -financiamento para a aquisição de 4 viaturas pesadas de passageiros.

O presente aviso é publicado em cumprimento do disposto no ar-
tigo 8.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das 
Finanças Locais.

7 de Dezembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo do 
IMTT, I. P., António Crisóstomo Teixeira.

202672655 

 Aviso n.º 22575/2009
Por despachos de 23 de Agosto e 30 de Novembro de 2009 da Secre-

tária de Estado dos Transportes e do Ministro de Estado e das Finanças, 
respectivamente, foi autorizada a celebração de uma Adenda ao acordo 
de colaboração técnico -financeira entre o Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes Terrestres, IP e a Câmara Municipal de Coimbra, cujo 
objecto é o co -financiamento da aquisição de um troleicarro para os 
Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra.

O presente aviso é publicado em cumprimento do disposto no ar-
tigo 8.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das 
Finanças Locais.

7 de Dezembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo do 
IMTT, I. P., António Crisóstomo Teixeira.

202672744 

 Aviso n.º 22576/2009
Por despachos de 30 de Junho e 30 de Novembro de 2009, da Secre-

tária de Estado dos Transportes e do Ministro de Estado e das Finanças, 
respectivamente, foi autorizada a celebração de um acordo de colabora-
ção técnico-financeira entre o Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres, I. P., e a Câmara Municipal de Coimbra, cujo objecto é o 
co-financiamento para a aquisição de 4 viaturas pesadas de passageiros.

O presente aviso é publicado em cumprimento do disposto no ar-
tigo 8.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das 
Finanças Locais.

7 de Dezembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo do 
IMTT, I. P., António Crisóstomo Teixeira.

202672696 

 Aviso n.º 22577/2009
Por despachos de 30 de Junho e 30 de Novembro de 2009, da Secre-

tária de Estado dos Transportes e do Ministro de Estado e das Finanças, 
respectivamente, foi autorizada a celebração de um acordo de colabora-
ção técnico -financeira entre o Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
Terrestres, IP e a Câmara Municipal de Bragança, cujo objecto é o 
co -financiamento para a aquisição de 1 autocarro médio.

O presente aviso é publicado em cumprimento do disposto no ar-
tigo 8.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das 
Finanças Locais.

7 de Dezembro de 2009 — O Presidente do Conselho Directivo do 
IMTT, I. P., António Crisóstomo Teixeira

202672688 

 Programa Operacional de Valorização do Território

Aviso n.º 22578/2009
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 57.º, conjugado com o n.º 2 

do artigo 49.º do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores Que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro, 
fica notificada a licenciada Cláudia Sofia Cortiço Baeta Neves, com a 
última residência conhecida na Rua José Carlos de Melo, n.º 180, 3° 
Esq., 2810 -240 Laranjeiro que, por deliberação da Comissão Directiva 

do Programa Operacional Valorização do Território de 5 de Novembro 
de 2009, no uso da competência que lhe é atribuída pela alínea c) do 
n.º 5 do artigo 68.º e artigo 45.º todos do Decreto -Lei n.º 312/2007, de 
17 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 74/2008, 
de 22 de Abril, lhe foi aplicada a pena de Despedimento, prevista na 
alínea g) do n.º 1 do artigo 18.º do referido Estatuto, na sequência do 
processo disciplinar n.º 364/2009 que lhe foi instaurado.

27 de Novembro de 2009. — A Presidente da Comissão Directiva, 
Helena Pinheiro Azevedo.

202672339 

 MINISTÉRIO DO AMBIENTE 
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 27041/2009
Nos termos e para os efeitos do disposto conjugadamente nos arti-

gos 24.º, n.º 2, e 25.º, n.º 1, alínea h), da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, 
alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, e 64 -A/2008, 31 de 
Dezembro, e do disposto no artigo 28.º, n.º 10, da Lei n.º 4/2004, alte-
rada pelo Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril, confirmo a comissão 
de serviço do engenheiro António Mota Lopes como coordenador da 
estrutura de projecto criada pelo despacho conjunto n.º 1006/2003, por 
se manterem os pressupostos que fundamentaram a respectiva nomeação 
através do despacho conjunto n.º 388/2006, publicado na 2.ª série do Di-
ário da República, n.º 90, de 10 de Maio, e pelo despacho n.º 9047/2009, 
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 64, de 1 de Abril.

4 de Dezembro de 2009. — A Ministra do Ambiente e do Ordenamento 
do Território, Dulce dos Prazeres Fidalgo Álvaro Pássaro.

202673481 

 Despacho n.º 27042/2009
Nos termos e para os efeitos do disposto conjugadamente nos ar-

tigos 24.º, n.º 2, e 25.º, n.º 1, alínea h), da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, e 64 -A/2008, 
31 de Dezembro, e do disposto no artigo 28.º, n.º 10, da Lei n.º 4/2004, 
alterada pelo Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril, confirmo a comis-
são de serviço do licenciado José Manuel Reboredo Pinto Leite como 
coordenador do Programa Polis, nos termos do disposto na resolução 
do Conselho de Ministros n.º 58/2000 (2.ª série), de 16 de Maio, na 
redacção conferida pela resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2004 
(2.ª série), de 16 de Março, e do disposto na resolução do Conselho de 
Ministros n.º 25/2005 (2.ª série), de 17 de Maio.

4 de Dezembro de 2009. — A Ministra do Ambiente e do Ordenamento 
do Território, Dulce dos Prazeres Fidalgo Álvaro Pássaro.

202673602 

 Despacho n.º 27043/2009
Nos termos e para os efeitos do disposto conjugadamente nos ar-

tigos 28.º, n.º 10, da Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, alterada pelo 
Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril, e pela Lei n.º 64 -A/2008, de 
31 de Dezembro, e 24.º, n.º 2, e 25.º, n.º 1, alínea h), da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de Janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, e 
64 -A/2008, 31 de Dezembro, confirmo a nomeação do mestre em Direito 
Nuno Sanchez Lacasta como representante do Ministério do Ambiente e 
do Ordenamento do Território no comité executivo da Comissão para as 
Alterações Climáticas (CAC), exercendo as funções de coordenador, por 
se manterem os pressupostos que fundamentaram a respectiva nomeação 
através do despacho n.º 12 315/2006, publicado na 2.ª série do Diário 
da República, n.º 113, de 12 de Junho de 2006.

9 de Dezembro de 2009.— A Ministra do Ambiente e do Ordenamento 
do Território, Dulce dos Prazeres Fidalgo Álvaro Pássaro.

202673319 

 Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

Despacho n.º 27044/2009
Nos termos e ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 2.º e do artigo 6.º do 

Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho:
1 — Nomeio a licenciada Patrícia Isabel Matias Corigo para pres-

tar assessoria técnica na área da sua especialidade ao meu Gabinete, 




