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

Aviso n.º 22979/2009
Por despachos de 1 de Outubro e de 30 de Novembro de 2009, da 

Secretária de Estado dos Transportes e do Ministro de Estado e das Fi-
nanças, respectivamente, foi autorizada a celebração de uma adenda ao 
acordo de colaboração técnico -financeira entre o Instituto da Mobilidade 
e dos Transportes Terrestres, I. P., e a Câmara Municipal de Coruche, 
cujo objecto é o co -financiamento da construção da Estação Central de 
Camionagem de Coruche.

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.

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

202697117 

 Deliberação n.º 3363/2009
Pela deliberação do Conselho Directivo do IMTT n.º 2207/2009, 

de 19 de Março de 2009, foi estabelecido que o prazo constante do 
n.º 9 da deliberação n.º 781/2008, de 18 de Março de 2008, deveria ser 
considerado até 31 -12 -2009.

Dado verificar -se que só nesta data se encontram reunidas as condições 
necessária para se iniciar o processo de atribuição de matrícula às máqui-
nas industriais, o Conselho Directivo do IMTT, I. P., em reunião ordinária 
realizada em 10/12/2009, ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 3 do 
artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 147/2007, de 27 de Abril, delibera:

1 — Prorrogar o prazo para atribuição de matrícula a máquinas in-
dustriais do tipo autogrua, a que corresponde o código AG, constante 
do n.º 9 da deliberação n.º 781/2008, de 18 de Março de 2008, até 30 de 
Junho de 2010.

2 — Enviar para publicação no Diário da República o conteúdo da 
presente deliberação.

15 de Dezembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, 
António Crisóstomo Teixeira.

202697182 

 MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro

Despacho n.º 27427/2009
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-

A/2009, de 22 de Janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação 
final do procedimento concursal comum, para preenchimento de um 
posto de trabalho, na carreira de técnica superior, tendo em vista o 
exercício de funções em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para a carreira de técnico superior, 
cujo procedimento concursal foi aberto pelo Aviso n.º 17883/2009, Di-
ário da República, 2.ª série, n.º 198, de 13 de Outubro de 2009 — área 
de Economia — Referência 2:

1.ª — Alexandra Isabel Marques Rodrigues Correia — 16,93 valores (*);
2.ª — Alexandra Manuel Gouveia Gomes — 16,63 valores;
3.ª — Vanessa Reis Santos de Almeida — 16,01 valores;
4.ª — Cecília de Oliveira Missa Góis Cardoso — 14,13 valores.
(*) — A candidata desistiu do concurso

A referida lista foi homologada pelo Senhor Presidente em 14 de De-
zembro, tendo sido afixada no placard da entrada na sede da Comissão 
de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro, publicitada 
na respectiva página electrónica e por meio de notificação pessoal às 
candidatas.

15 de Dezembro de 2009. — A Vice-Presidente, Prof. Doutora Ana 
Maria Pereira Abrunhosa.

202696583 

 Despacho n.º 27428/2009

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do 

procedimento concursal comum, para preenchimento de um posto de 
trabalho, na carreira de técnica superior, tendo em vista o exercício de 
funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado para a carreira de técnico superior, cujo proce-
dimento concursal foi aberto pelo Aviso n.º 17881/2009, Diário da 
República, 2.ª série, n.º 198, de 13 de Outubro de 2009 — área de En-
genharia Química:

1.º Francisco Resende de Almeida e Vasconcelos Póvoas — 16,09 
valores;

2.º Joaquim Manuel de Oliveira Monteiro — 15,05 valores.

A referida lista foi homologada pelo Senhor Presidente em 16 de De-
zembro, tendo sido afixada no placard da entrada na sede da Comissão 
de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro, publicitada 
na respectiva página electrónica e por meio de notificação pessoal aos 
candidatos.

16 de Dezembro de 2009. — A Vice -Presidente, Prof.ª Doutora Ana 
Maria Pereira Abrunhosa.

202698568 

 Despacho n.º 27429/2009
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum, para preenchimento de um posto de 
trabalho, na carreira de técnica superior, tendo em vista o exercício de 
funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado para a carreira de técnico superior, cujo proce-
dimento concursal foi aberto pelo Aviso n.º 17882/2009, Diário da 
República, 2.ª série, n.º 198, de 13 de Outubro de 2009 — área de Co-
municação Social:

1.º — Raquel Sofia Ferreira Martins — 16,68 valores;
2.º — Maria do Céu Fânzeres de Sousa Bogalho Pereira — 15,05 va-

lores;
3.º — Sérgio Filipe Pires Loureiro — 11,17 valores.

A referida lista foi homologada pelo presidente em 16 de Dezem-
bro, tendo sido afixada no placard da entrada na sede da Comissão 
de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro, publicitada 
na respectiva página electrónica e por meio de notificação pessoal aos 
candidatos.

16 de Dezembro de 2009. — A Vice -Presidente, Prof. Doutora Ana 
Maria Pereira Abrunhosa.

202698495 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve

Aviso n.º 22980/2009

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-
dica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o 
preenchimento de 3 postos de trabalho da carreira e categoria 
de técnico superior.
Em cumprimento do artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fe-

vereiro, atento o disposto no n.º 2 do artigo 6.º do mesmo diploma e no 
artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, faz -se público 
que, por meu Despacho de 18/11/2009 se encontra aberto, pelo prazo de 
10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente Aviso no Diário 
da República, procedimento concursal comum para o preenchimento de 
3 postos de trabalho de técnicos superiores do mapa de pessoal desta 
Comissão de Coordenação, adiante designada CCDR, na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Não foi efectuada consulta prévia à entidade centralizadora para cons-
tituição de reservas de recrutamento, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º e 
artigo 54.º da referida Portaria, uma vez que não existindo ainda nenhuma 
reserva de recrutamento constituída, está temporariamente dispensada 
a obrigatoriedade da referida consulta.

1 — Legislação aplicável — o presente procedimento rege -se pelas 
disposições constantes da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, 
e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

2 — Identificação e caracterização sumária dos postos de trabalho
2.1 — Referência A) 1 posto de trabalho, destinado ao desempenho 

de funções técnico -jurídicas na área do ordenamento do território e 




