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 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

Despacho n.º 10183/2010

Delegação de competências nos presidentes das escolas
Nos termos do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo, no n.º 3 do artigo 95.º da Lei n.º 62/2007, 
de 10 de Setembro, e no n.º 2 do artigo 29.º dos Estatutos do Instituto 
Politécnico do Porto, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, 
de 2 de Fevereiro de 2009, no artigo 17.º do Decreto -Lei n.º n.º 197/99, 
de 8 de Junho, e nos artigos 106.º, n.º 5, e 109.º, n.º 1, do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro, o conselho de gestão do Instituto Politécnico do Porto, através 
da resolução IPP/CGEST -07/2010, delibera:

1 — No âmbito da gestão financeira:
1.1 — Delegar no presidente em exercício do Instituto Supe-

rior de Contabilidade e Administração (ISCAP), Olímpio de Je-
sus Pereira Sousa Castilho, no presidente da Escola Superior de 
Educação (ESE), Paulo Alberto da Silva Pereira, no presidente da 
Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo (ESMAE), 
José Francisco da Silva Beja, no presidente da Escola Superior de 
Estudos Industriais e de Gestão (ESEIG), Fernando Flávio Ribeiro 
Oliveira Ferreira, no presidente da Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão de Felgueiras (ESTGF), Luís da Costa Lima, e no presidente 
da Escola Superior de Tecnologia de Saúde (ESTSP), Agostinho 
Luís da Silva Cruz:

A competência para:
a) Autorizar despesas e pagamentos para aquisição de bens e aquisição 

de serviços, salvaguardado o estrito cumprimento do disposto no n.º 4 
do artigo 35.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, na respectiva 
escola, até ao limite de € 75 000;

b) Autorizar a arrecadação da receita respeitante a prestações de 
serviços em que a escola figure como entidade responsável pelo cum-
primento das obrigações daquelas decorrentes ou a outras actividades 
desenvolvidas pela escola na sua área de actuação;

c) De acordo com o n.º 1 do artigo 36.º e n.º 3 do artigo 109.º do 
Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro (Código dos Contratos Pú-
blicos) a delegação da competência para autorizar a despesa inerente 
ao contrato a celebrar, implica a delegação das demais competências do 
órgão competente para a decisão de contratar atribuídas pelo referido 
Código.

2 — No âmbito da gestão patrimonial:
2.1 — Delegar no presidente do Instituto Superior de Engenharia 

do Porto (ISEP), João Manuel Simões da Rocha, no presidente em 
exercício do Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
(ISCAP), Olímpio de Jesus Pereira Sousa Castilho, no presidente da 
Escola Superior de Educação (ESE), Paulo Alberto da Silva Pereira, 
no presidente da Escola Superior de Música e das Artes do Espectá-
culo (ESMAE), José Francisco da Silva Beja, no presidente da Es-
cola Superior de Estudos Industriais e de Gestão (ESEIG), Fernando 
Flávio Ribeiro Oliveira Ferreira, no presidente da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Felgueiras (ESTGF), Luís da Costa Lima, e 
no presidente da Escola Superior de Tecnologia de Saúde (ESTSP), 
Agostinho Luís da Silva Cruz:

A competência para:
a) Autorizar a cedência temporária de espaços ou bens móveis afectos 

à escola a entidades terceiras, para a realização de eventos ou outras 
actividades, desde que para utilização adequada aos fins ou actividades 
para os quais foram adquiridos;

b) Autorizar a cedência temporária de espaços ou bens móveis afectos 
à escola, à respectiva comunidade académica, no âmbito de actividades 
pedagógicas, lectivas, de investigação e de prestação de serviços, desde 

 Instituto Superior de Engenharia do Porto

Aviso n.º 11992/2010

Procedimento concursal de recrutamento de um assistente técnico 
na área de mecãnica — mecânica automóvel para ocupação de um 
posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo certo.
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 50.º e do n.º 2 

do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, torna -se 
público que por despacho do Senhor Presidente do Instituto Supe-
rior de Engenharia do Porto, de 25 de Maio de 2010, se encontra 
aberto pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicação 
no Diário da República, procedimento concursal na modalidade de 
relação jurídica de emprego público por tempo determinado — termo 
resolutivo certo — tendo em vista o preenchimento de um posto 
de trabalho previsto no mapa de pessoal do Instituto Superior de 
Engenharia do Porto na categoria de assistente técnico na área de 
mecânica automóvel

Este procedimento rege -se pelo disposto nos seguintes diplomas: Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, 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.

Para os efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22 de Janeiro, declara -se não estarem constituídas 
reservas de recrutamento no próprio organismo, encontrando -se tem-
porariamente dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia à EC-
CRC, prevista no n.1.º do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 
de Janeiro.

1 — Descrição das funções e caracterização do posto de tra-
balho:

Exercer funções técnicas em Laboratório Automóvel.
Apoiar actividades lectivas e de formação, em ambiente de oficina, 

com enquadramento assistência técnica nas áreas de manutenção, estudo 
e desenvolvimento do automóvel,

Exercer funções de técnico de manutenção automóvel com respon-
sabilidade e autonomia.

Apoiar a elaboração de estudos e pareceres na área automóvel.
Apoiar o desenvolvimento e implementação de projectos técnico-

-científicos inovadores.
Utilizar os recursos e instrumentos de trabalho de forma eficiente e 

de propor ou implementar medidas de optimização e redução de custos 
de funcionamento.

Interagir adequadamente com pessoas com diferentes características 
e em contextos escolares, sociais e profissionais distintos.

2 — Local de Trabalho — As funções objecto deste concurso serão 
exercidas no Instituto Superior de Engenharia do Porto, Sito na Rua Dr. 
António Bernardino de Almeida, 431, no Porto.

3 — Posicionamento remuneratório — Tendo em conta o preceituado 
no artigo 55.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, o posiciona-
mento remuneratório dos trabalhadores é objecto de negociação com 
a entidade empregadora e terá lugar imediatamente após o termo do 
procedimento concursal.

4 — Podem ser candidatos os trabalhadores com relação jurídica 
de emprego que não pretendam conservar a qualidade de sujeitos 
de relações jurídicas de emprego público constituídas por tempo 
indeterminado ou se encontrem em situação de mobilidade espe-

que para utilização adequada aos fins ou actividades para os quais 
foram adquiridos;

c) Arrecadar a receita proveniente das cedências referidas nas alí-
neas anteriores.

3 — Até ao 10.º dia do mês seguinte deve ser apresentada, junto 
dos Serviços de Apoio à Presidência, uma relação de actos prati-
cados ao abrigo da delegação de competências prevista no n.º 1.1, 
alínea a).

4 — Consideram -se ratificados todos os actos praticados no âmbito 
dos poderes agora delegados desde a data de entrada em funções do 
presente conselho de gestão.

9 de Abril de 2010. — A Presidente do Conselho Gestão, Professora 
Doutora Rosário Gamboa.

203359576 

2 — Os presentes estatutos só podem ser revistos por maioria quali-
ficada de dois terços dos membros efectivos do conselho de represen-
tantes, em reunião expressamente convocada para o efeito, com uma 
antecedência mínima de 10 dias úteis.

Artigo 67.º
Entrada em vigor

Os presentes estatutos entram em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.

203361827 
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cial nos termos do n.º 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de Fevereiro.

5 — Na sequência de parecer favorável da Senhora Presidente 
do Instituto Politécnico do Porto proferido por despacho de 24 de 
Maio de 2010 nos termos do n.º 6 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008 
de 27 de Fevereiro, tendo em conta os princípios de racionaliza-
ção e eficiência que devem presidir à actividade administrativa, 
bem como a urgência de que se reveste o procedimento, no caso de 
impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por aplicação 
do estipulado no número anterior, procede -se ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego 
público previamente estabelecida

6 — Requisitos Gerais de Admissão — Os candidatos devem reunir, 
até ao termo do prazo de entrega das candidaturas, os requisitos gerais 
necessários para o exercício de funções públicas, enunciados no artigo 8.
º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

7 — Não serão admitidos os candidatos que cumulativamente se 
encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e não se 
encontrem em mobilidade, ocupem posto de trabalho previsto no mapa 
de pessoal do ISEP idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação se 
publicita o presente procedimento.

8 — Nível habilitacional e área de formação: Grau de complexi-
dade funcional, Grau 2: 12.º ano de escolaridade, não se colocando a 
possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 
experiência profissional.

9 — Constituem condições preferenciais de avaliação dos candi-
datos:

a) Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpes-
soal;

b) Conhecimentos da língua inglesa falada e escrita;
c) Conhecimentos de informática na óptica do utilizador.
d) Conhecimentos comprovados na área de mecânica automó-

vel, electricidade auto, electrónica auto, gestão técnica de oficinas 
auto.

e) Experiência comprovada de três anos na área de mecânica auto-
móvel.

10 — Forma e Local de Apresentação de Candidaturas — As can-
didaturas são submetidas electronicamente através do endereço: www.
isep.ipp.pt/concursos

11 — Métodos de selecção: Os métodos de selecção a utilizar são 
a avaliação curricular a entrevista de avaliação de competências e a 
entrevista profissional de selecção.

Nos termos do n.º 12 e n.º 13.º do artigo 18.º da Portaria 83 -A/2009 
de 22 de Janeiro cada um dos métodos de selecção, bem como cada 
uma das fases que o comportem, é eliminatório, pela ordem enun-
ciada na lei, quanto aos obrigatórios, e pela ordem constante nesta 
publicitação, quanto aos facultativos. É excluído do procedimento 
o candidato que tenha obtido uma valoração inferior a 9.5 valores 
num dos métodos ou fases, não lhe sendo aplicado o método ou 
fase seguintes

11.1 — A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profis-
sional, percurso profissional, relevância da experiência adquirida 
e da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação 
de desempenho obtida. Na avaliação curricular são considerados 
e ponderados os elementos de maior relevância para o posto de 
trabalho a ocupar, entre os quais obrigatoriamente a habilitação 
académica, a formação profissional, a experiência profissional e a 
avaliação do desempenho.

Este factor será valorado de 0 a 20 valores, segundo a seguinte fór-
mula:

AC= 2HAB+3FP+2EP+AD
 8

HAB = Habilitação académica:
Grau exigido à candidatura: 15 valores
Grau superior ao exigido na candidatura: 20 valores

FP = Formação Profissional:
Sem acções de formação: 0 valores
Com acções de formação directamente relacionadas com a área para 

a qual é aberto o concurso: 1 valores por cada acção com limite de 
17 valores

Com acções de formação indirectamente relacionadas com a área 
para a qual é aberto o concurso: 0,5 valor por cada acção com limite 
de 3 valores

EP = Experiência Profissional
Até 10 anos: 2 valor por cada ano
Mais de 10 anos: 20 valores

Só será considerado como tempo de experiência profissional o corres-
pondente ao desenvolvimento de funções inerentes ao posto de trabalho 
a ocupar, que se encontre devidamente comprovado ou declarado sob 
compromisso de honra.

AD = Avaliação de Desempenho: pondera -se a avaliação relativa ao 
último período, não superior a 3 anos, em que o candidato cumpriu ou 
executou atribuição, competência ou actividade idênticas às do posto 
de trabalho a ocupar.

Desempenho inadequado — 0 valores
Desempenho Adequado — 10 valores
Desempenho Relevante — 20 valores

Ao abrigo da anterior lei (Lei n.º 10/2004 de 22 de Março)
Desempenho Insuficiente — 0 valores
Desempenho necessita desenvolvimento — 5 valores
Desempenho Bom — 10 valores
Desempenho Muito Bom — 15 valores
Desempenho Excelente — 20 valores

11.2 — Entrevista de avaliação de competências visa obter, 
através de uma relação interpessoal, informações sobre compor-
tamentos profissionais directamente relacionados com as compe-
tências consideradas essenciais para o exercício da função. Será 
elaborado um guião de entrevista composto por um conjunto de 
questões directamente relacionadas com o perfil de competências 
previamente definido associado a uma grelha de avaliação indi-
vidual que traduza a presença ou a ausência dos comportamentos 
em análise.

11.3 — Entrevista profissional de selecção visa avaliar, de forma 
objectiva e sistemática, a experiência e aspectos comportamentais evi-
denciados durante a interacção estabelecida entre o entrevistador e 
o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal.

11.4 — Excepcionalmente e, designadamente quando o número 
de candidatos seja de tal modo elevado (igual ou superior 100), 
tornando -se impraticável a utilização dos métodos de selecção 
acima referidos (AC e EAC) a entidade empregadora limitar -se — à 
a utilizar como único método de selecção obrigatório, a avaliação 
curricular.

11.5 — Utilização faseada dos métodos de selecção: Por razões de 
celeridade, designadamente quando o número de candidatos seja de tal 
modo elevado (igual ou superior) a 100 os métodos de selecção poderão 
serão realizados de forma faseada, nos termos do artigo 8.º.da Portaria 
83 -A/2009 de 22 de Janeiro

11.6 — Em caso de igualdade de valoração, entre candidatos, os cri-
térios de preferência a adoptar são os previstos no artigo 35.º da portaria 
n.º 83 -A/2009 de 22 de Janeiro

12 — A ordenação final dos candidatos que completem o proce-
dimento resultará da média aritmética ponderada das classificações 
quantitativas dos dois métodos de selecção que será expressa na escala 
de 0 a 20 valores com o arredondamento a uma casa decimal e que será 
efectuada através da seguinte fórmula:

OF= AC+EAC+EPS
 3

sendo:
OF= ordenação final; AC= Avaliação Curricular; EAC= Entrevista 

de Avaliação de Competências, EPS= Entrevista profissional de se-
lecção.

12.1 — Sempre que solicitadas as actas onde constam os pa-
râmetros de avaliação e critérios de apreciação e ponderação de 
cada um dos métodos de selecção a utilizar, a grelha classificativa 
e o sistema de valorização final do método, serão disponibilizadas 
aos candidatos

12.2 — A lista unitária de ordenação final, será elaborada no prazo 
de dez dias úteis após a realização da entrevista profissional de se-
lecção e publicitada na página do Instituto Superior de Engenharia 
do Porto.

13 — Composição do júri:
Presidente: Paulo Ávila.
Vogais efectivos: Fernando José Ferreira, (que substituirá o Presidente 

nas suas faltas e impedimentos e Alexandra Afonso Ribeiro.



Diário da República, 2.ª série — N.º 115 — 16 de Junho de 2010  32997

PARTE F

 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional da Saúde

Centro de Saúde de Vila do Porto

Aviso n.º 49/2010/A
1 — Nos termos do disposto no artigo 46.º do Decreto -Lei 

n.º 564/99, de 21 de Dezembro, artigo 19.º do Decreto -Lei 
n.º 69 -A/2009, de 24 de Março, artigo 50.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro e mediante autorização prévia de Suas Excelên-
cias o Secretário Regional da Saúde e o Vice -Presidente do Governo 
Regional dos Açores, de 1 de Março de 2010 e 25 de Março de 2010, 
respectivamente, faz -se público que se encontra aberto, pelo prazo 
de 20 dias úteis a contar da data da publicação do aviso no Diário da 
República, 2.ª série, procedimento concursal comum para constituição 
de relação jurídica de emprego público por contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o pre-
enchimento de um posto de trabalho da categoria de Fisioterapeuta 
de 2.ª classe, da carreira de Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, 
previsto e não ocupado, do Quadro Regional da Ilha de Santa Maria, 
afecto ao Centro de Saúde de Vila do Porto.

2 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
activamente uma política 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 des-
criminação.

3 — Nos termos do n.º 3, do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, 
de 3 de Fevereiro, adaptado à Região Autónoma dos Açores pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2002/A de 1 de Março, os can-
didatos com deficiência têm preferência sempre que se verifique 
igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra 
preferência legal.

4 — Condições de admissão: só poderão ser opositores ao procedi-
mento concursal os candidatos que se encontram nas condições pre-
vistas no âmbito de recrutamento previsto no n.º 4 do artigo 6.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, ou seja, o recrutamento inicia -se de 
entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida, nos termos do despacho de 
S. Ex.ª o Vice -Presidente do Governo Regional dos Açores de 25 de 
Março de 2010.

5 — Legislação aplicável: nos termos do disposto no artigo 19.º do 
Decreto -Lei n.º 69 -A/2009, de 24 de Março, ao presente procedimento 
aplicam -se as disposições legislativas especiais da carreira de Técnico 
de Diagnóstico e Terapêutica, designadamente o Decreto -Lei n.º 564/99, 
de 21 de Dezembro e a Portaria n.º 721/2000, de 5 de Setembro, assim 

como a Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, adaptado à Região pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 26/2008/A, de 24 de Julho, Decreto 
Legislativo Regional n.º 17/2009/A, de 14 de Outubro, Lei n.º 59/2008, 
de 11 de Setembro, Decreto Legislativo Regional n.º 27/2007/A, de 10 
de Dezembro.

6 — O procedimento é válido para o provimento do posto de trabalho 
em referência e caduca com o seu preenchimento.

7 — O local de trabalho é no Centro de Saúde de Vila do Porto, sito 
na Avenida de Santa Maria, s/n.º, 9580 -501 Vila do Porto.

8 — A remuneração é a correspondente ao escalão e índice salarial 
da tabela constante do Anexo I do Decreto -Lei n.º 564/99, de 21 de 
Dezembro, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 70 -A/2000, de 5 de 
Maio, Decreto -Lei n.º 57/2004, de 19 de Março e actualização resultante 
da Portaria n.º 1553 -D/2008, de 31 de Dezembro.

9 — O conteúdo funcional do lugar a prover é o constante na alínea g) 
do artigo 5.º e artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 564/99, de 21 de Dezem-
bro.

10 — Requisitos de admissão — podem ser admitidos ao procedi-
mento concursal os candidatos que reúnam, até ao termo do prazo fixado 
para a apresentação de candidaturas, cumulativamente os seguintes 
requisitos:

a) Gerais — os previstos no artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de Fevereiro e os decorrentes dos artigos 14.º e 47.º do Decreto -Lei 
n.º 564/99, de 21 de Dezembro, reportados à área funcional de recru-
tamento;

b) Especiais — sejam detentores de Licenciatura na área da Fisiote-
rapia e possuidores de cédula profissional.

11 — Formalização das candidaturas:
11.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento escrito, dirigido à Presidente do Júri do procedimento concursal 
para provimento de um lugar de Fisioterapeuta, da carreira de Técnico 
de Diagnóstico e Terapêutica, devidamente datado e assinado, entregues 
pessoalmente na Secção de Pessoal desta Instituição ou remetidos pelo 
correio sob registo e aviso de recepção para o Centro de Saúde de Vila 
do Porto, Avenida de Santa Maria s/n.º, 9580 -501 Vila do Porto, até ao 
termo do prazo fixado, devendo constar obrigatoriamente os seguintes 
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de 
nascimento, número e data do bilhete de identidade ou cartão de 
cidadão e serviço de identificação que o emitiu, situação militar 
obrigatória, número fiscal, residência, código postal, telefone e 
ou telemóvel);

b) Categoria profissional e estabelecimento de saúde a que o reque-
rente eventualmente esteja vinculado;

c) Identificação do concurso mediante referência ao número e 
data do Diário da República em que se encontra publicado o pre-
sente aviso;

Vogais suplentes: Luís Norberto Miranda Torres, João Augusto de 
Sousa Bastos.

14 — Exclusão e notificação de candidatos: De acordo com o 
preceituado no n.º 1 do artigo 30.º, os candidatos excluídos serão 
notificados por uma das formas previstas nas alíneas a) b) c) ou d) 
do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, para a realização da 
audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. Esta audiência é realizada em formulário próprio, 
de preenchimento obrigatório, nos termos do n.º 5 do artigo 31.º da 
portaria 83 -A/2009.

Os candidatos admitidos serão convocados, através de notifica-
ção do dia, hora e local para realização dos métodos de selecção, 
nos termos previstos no artigo 32.º e por uma das formas previs-
tas nas alíneas a) b) c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009.

15 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados 
para a realização do método seguinte através de notificação, por uma 

das formas previstas nas alíneas a) b) C) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de Janeiro.

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

17 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, o presente aviso será publicitado na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), e na página electrónica 
do Instituto Superior de Engenharia do Porto no 1.º dia útil seguinte à 
presente publicação no D.R e por extracto, no prazo máximo de três dia 
úteis contado da mesma data, num jornal de expansão nacional.

Porto, 31 de Maio de 2010. — O Presidente do ISEP, João Manuel 
Simões da Rocha.

203357712 




