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 Despacho n.º 761/2010
Em conformidade com o estabelecido no n.º 6 do artigo 36.º da Por-

taria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, a seguir se publica a lista unitária 
de ordenação final, homologada pelo meu despacho de 9 de Dezembro 
de 2009, referente ao procedimento concursal comum de recrutamento 
para ocupação de dois postos de trabalho em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial, 
ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo 93.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de Setembro, para a carreira e categoria de assistente operacional, aberto 
pelo aviso n.º 20097/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 216, de 6 de Novembro. 

Ordenação Nome Classificação Final
(Valores)

1.º Joaquina Carvalho Machado  . . . . . . . . . . . 14,50

 Data: Portimão, 11 de Dezembro de 2009. — Nome: Isabel Maria 
Ferreira de Magalhães Rodrigues, cargo: Directora.

202757308 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E MUNICÍPIO 
DE CASTELO BRANCO

Contrato n.º 17/2010
Em cumprimento do Decreto -Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho, desig-

nadamente do disposto no seu artigo 12.º, foi celebrado entre o Ministério 
da Educação e a Câmara Municipal de Castelo Branco o contrato de 
execução n.º 171/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 140, de 22 de Julho de 2009.

Importando proceder ao completamento de lista de escolas básicas a 
transferir nos termos do citado contrato, é subscrito e reciprocamente 
aceite pelo Ministério da Educação, representado pela Ministra da Edu-
cação, Maria de Lurdes Rodrigues, e o município de Castelo Branco, 
representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, 
Joaquim Morão Lopes Dias, o presente aditamento ao referido contrato 
de execução.

Cláusula 1.ª
É aditada ao ponto 1 do anexo 3 do contrato n.º 171/2009 a Escola 

Básica e Secundária José Sanches — Alcains, que integra as instalações 
situadas na Rua de José Sanches Roque, 6005 -113, e na Rua de José dos 
Reis Sanches Júnior, 6005 -070, ambas em Alcains.

7 de Outubro de 2009. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes 
Reis Rodrigues. — O Presidente da Câmara, Joaquim Morão Lopes 
Dias.

202762387 

 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E ENSINO SUPERIOR

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 762/2010
Considerando que, nos termos do n.º 1 do artigo 86.º da Lei n.º 62/2007, 

de 10 de Setembro (regime jurídico das instituições de ensino superior), 
os presidentes dos institutos superiores politécnicos públicos são elei-
tos pelos respectivos conselhos gerais nos termos estabelecidos pelos 
estatutos de cada instituição e segundo o procedimento previsto no 
regulamento competente;

Considerando que nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 27.º 
da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, compete ao ministro da tutela 
do ensino superior homologar a eleição dos presidentes dos institutos 
superiores politécnicos públicos;

Considerando o disposto na Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, bem 
como nos Estatutos do Instituto Politécnico de Bragança, homologados 
pelo despacho normativo n.º 62/2008, de 5 de Dezembro;

Considerando que o conselho geral do Instituto Politécnico de Bra-
gança, em reunião de 5 de Novembro de 2009, procedeu à eleição do 
professor coordenador João Alberto Sobrinho Teixeira para o cargo de 
presidente do Instituto Politécnico de Bragança;

Considerando o parecer da Secretaria -Geral do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, no sentido de que, em face dos elementos 
constantes do respectivo processo eleitoral, estão satisfeitos os requisitos 
previstos na lei e nos Estatutos do Instituto Politécnico de Bragança para 
a homologação da referida eleição:

Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 27.º da Lei 
n.º 62/2007, de 10 de Setembro, homologo a eleição para presidente 
do Instituto Politécnico de Bragança do professor coordenador João 
Alberto Sobrinho Teixeira.

30 de Dezembro de 2009. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.

202760986 

 Academia das Ciências de Lisboa

Aviso n.º 734/2010
Ao abrigo do disposto no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 22 528, de 15 

de Maio de 1933 e do §1.º do artigo 16.º da Portaria n.º 18 873/61, de 
11 de Dezembro, faz -se pública a lista dos nomes dos membros eleitos, 
e respectivos cargos académicos, em sessão plenária de 17 de Dezembro 
de 2009, na Academia das Ciências de Lisboa, a saber:

Prof. Doutor Adriano José Alves Moreira, Vice -Presidente da Aca-
demia das Ciências de Lisboa;

Prof. Doutor Eduardo Romano de Arantes e Oliveira, Presidente da 
Academia das Ciências de Lisboa.

Lisboa, 4 de Janeiro de 2010. — O Presidente, Adriano José Alves 
Moreira.

202761269 

 Instituto de Investigação Científica Tropical, I. P.

Aviso (extracto) n.º 735/2010
Em cumprimento do estabelecido no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de Fevereiro, torna -se pública a cessação do contrato de trabalho 
em funções públicas, por tempo indeterminado, da Técnica Superior, 
Drª. Maria Eduarda Magno de Gusmão, por motivo de aposentação com 
efeitos desde 01.12.2009.

Instituto de Investigação Científica Tropical, 04 de Janeiro de 
2010. — O Presidente, Jorge Braga de Macedo.

202758572 

 MINISTÉRIO DA CULTURA

Instituto dos Museus e da Conservação, I. P.

Aviso n.º 736/2010
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 3, alínea d), do artigo 30.º 

da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, notificam -se os candidatos 
do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 
de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 
1 posto de trabalho da carreira técnica superior, do mapa de pessoal 
do Instituto dos Museus e da Conservação, I. P. (IMC) — Casa Museu 
Dr. Anastácio Gonçalves, aberto pelo aviso n.º 19430/2009, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 210, de 29 de Outubro de 2009, 
para, querendo, se pronunciarem sobre a exclusão, em sede de audiência 
de interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, 
no prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso.

Para o efeito, deverá utilizar -se o Formulário para o exercício do 
direito de participação dos interessados, aprovado pelo Despacho 
n.º 11321/2009, da Directora -Geral da Administração e do Emprego 
Público, de 29 de Abril de 2009, e disponível na página electrónica do 
IMC (www.imc -ip.pt).

2 — Mais se notifica os interessados que a lista dos candidatos exclu-
ídos, e respectivos fundamentos de exclusão se encontra afixada, para 
consulta, no Instituto dos Museus e da Conservação, I. P., sito no Palácio 
Nacional da Ajuda, 4.º andar, ala sul, 1349 -021 Lisboa, podendo ainda 
ser consultada em www.imc -ip.pt.

6 de Janeiro de 2010. — A Directora do Departamento de Gestão, 
Cláudia Matos Silva.

202761374 




