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 Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.º 10093/2010
Por despacho de 25 de Fevereiro de 2010, da Ministra da Cultura, foi 

homologada a designação das individualidades de reconhecido mérito, a 
seguir mencionadas, que integram a Secção do Livro e das Bibliotecas, 
no âmbito do Conselho Nacional de Cultura, nos termos do disposto 
conjugadamente nos artigos 6.º, alínea a) e 19.º, n.º 1, alínea j), ambos 
do Decreto Regulamentar n.º 35/2007, de 29 de Março:

Prof. Doutor Fernando Pinto do Amaral
Prof. Doutora Helena Buescu
Dr. José Afonso Furtado
Dra. Maria José Moura
Dr. José Carlos de Vasconcelos
02 de Junho de 2010. — A Secretária -Geral, Fernanda Soares Heitor.

203357348 

 Despacho (extracto) n.º 10094/2010
Por despacho de 26 de Fevereiro de 2010, da Ministra da Cultura, foi 

homologada a designação das individualidades de reconhecido mérito, a 
seguir mencionadas, que integram a Secção do Cinema e do Audiovisual, 
no âmbito do Conselho Nacional de Cultura, nos termos do disposto 
conjugadamente nos artigos 6.º, alínea a) e 23.º, n.º 1, alínea q), ambos 
do Decreto Regulamentar n.º 35/2007, de 29 de Março:

Prof. Doutor João Mário Grilo
Realizador de Cinema António Pedro Vasconcelos

02 de Junho de 2010. — A Secretária -Geral, Fernanda Soares Heitor.
203357104 

 Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema, I. P.

Aviso n.º 11865/2010

Procedimento concursal comum para constituição de relação ju-
rídica de emprego público por tempo indeterminado para a 
ocupação de um posto de trabalho da categoria de assistente 
operacional.

1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro, torna -se público que, por meu despacho de 
28 de Abril de 2010, se encontra aberto procedimento concursal 
comum para o preenchimento de um posto de trabalho para a 
categoria/carreira de assistente operacional prevista no mapa 
de pessoal da Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema, IP 
(CP -MC, IP).

2 — Modalidade de relação jurídica de emprego público: Contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

3 — Legislação aplicável: 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, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho, Lei n.º 59/2008, de 
11 de Setembro, e Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

4 — Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Por-
taria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, declara -se não estarem 
constituídas reservas de recrutamento no próprio serviço e não 
ter sido efectuada consulta prévia à ECCRC, por ter sido tem-
porariamente dispensada, uma vez que ainda não foi publicitado 
qualquer procedimento concursal para a constituição de reservas 
de recrutamento.

5 — Local de trabalho: as funções serão exercidas no edifício -sede 
da CP -MC, IP na Rua Barata Salgueiro, 39 em Lisboa.

6 — Posicionamento remuneratório: nos termos do disposto no ar-
tigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, o posicionamento do trabalhador recru-
tado numa das posições remuneratórias da categoria é objecto de nego-
ciação com a entidade empregadora pública e terá lugar imediatamente 
após o termo do procedimento concursal.

7 — Caracterização do posto de trabalho a ocupar:
7.1 — O posto de trabalho a concurso caracteriza -se pelo exercício 

de funções constantes no anexo à Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro 
e n.º 2 do artigo 49.º da mesma lei, às quais corresponde o grau I de 
complexidade funcional.

7.2 — Descrição sumária das funções a desempenhar:
Funções de recepção e atendimento ao público, nomeadamente na 

venda informática ou convites de ingressos de acesso às sessões de 
cinema, bem como a disponibilização de materiais de informação sobre 
as actividades expositivas e outras.

Dar as informações necessárias ao público sobre a Instituição e os 
seus diferentes serviços.

Recepção dos pedidos de inscrição e cobrança da jóia dos “Amigos 
da Cinemateca” e entrega dos respectivos cartões de identificação assim 
como a cobrança das quotas correspondente a este serviço.

Colaboração pontual em funções de apoio a outros serviços inerentes 
à qualificação profissional.

8 — Requisitos de admissão — poderão candidatar -se ao presente 
procedimento concursal, os trabalhadores que reúnam os seguintes 
requisitos:

8.1 — Possuam relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado previamente estabelecida;

8.2 — Reúnam as condições previstas no artigo 8.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro:

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção da República Portuguesa, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

8.3 — Nível habilitacional: escolaridade obrigatória (em função da 
idade)

8.4 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria 
e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal da CP -MC, IP idêntico ao posto de 
trabalho para cuja ocupação se publicita o procedimento, nos ter-
mos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.

9 — Requisitos preferenciais: experiência profissional na área indi-
cada no ponto 7.2 do presente aviso e conhecimentos de informática 
na óptica de utilizador.

10 — Prazo para apresentação das candidaturas: 10 (dez) dias úteis, 
contados da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

11 — Formalização das candidaturas:
11.1 — As candidaturas são formalizadas obrigatoriamente, sob 

pena de exclusão, através do preenchimento completo do formu-
lário de candidatura ao procedimento concursal, a que se refere 
o n.º 1 do artigo 51.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, 
publicado através do Despacho n.º 11321/2009, do Ministro de 
Estado e das Finanças, Diário da República n.º 89, 2.ª série, de 
8 de Maio, e disponibilizado, para este efeito, no sítio da CP -MC 
(www.cinemateca.pt).

11.2 — O formulário da candidatura, após preenchido, bem como 
toda a documentação anexa, deverá ser dirigido à Directora da Cine-
mateca Portuguesa — Museu do Cinema, IP, na Rua Barata Salgueiro, 
n.º 39 — 1269 -059 Lisboa, por correio registado, com aviso de recepção, 
expedido até ao último dia do prazo da candidatura, podendo ser entregue 

 Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Declaração de rectificação n.º 1148/2010
Por ter saído com inexactidão a portaria n.º 259/2010, publicada no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 71, de 13 de Abril de 2010, procede-
-se, através da presente declaração à rectificação do então publicado. 
Assim, onde se lê «Em inícios do Século XVI o culto de Nossa Senhora 
da Atalaia é já um dos mais importantes da região de Lisboa ao sul 
do Tejo com expansão a grandes distâncias onde se formaram vários 
“Cltios”.» deve a ler -se «Em inícios do século XVI o culto de Nossa 
Senhora da Atalaia é já um dos mais importantes da região de Lisboa 
ao sul do Tejo com expansão a grandes distâncias onde se formaram 
vários “Círios”.».

2 de Junho de 2010. — O Chefe de Gabinete, Luís de Pinho Lopes.
203356927 




