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Para efeitos do exercício de audiência dos interessados a que se refere 
o artigo 31.º, n.º 1, da Portaria n.º 83 -A/2009, e conforme o n.º 1 do artigo 
101 do Código do Procedimento Administrativo, os interessados detêm 
o prazo de 10 dias para, querendo, dizerem o que se lhes oferecer.

15 de Setembro 2011. — O Presidente do Júri, Luís Manuel Belo 
Costa.

205141242 

 Governo Civil de Coimbra

Listagem n.º 134/2011
Nos termos do disposto na Lei n.º 26/94 de 19 de Agosto, publica -se 

a listagem dos subsídios concedidos pelo Governo Civil de Coimbra 
a Instituições sem fins lucrativos, no âmbito do protocolo celebrado a 
31 de Maio de 2011.

Ministério da Administração Interna

Governo Civil do Distrito de Coimbra 

Data da decisão 
(despacho) Entidade beneficiária Data 

de pagamento
Importância 

(euros)

1.º semestre
31 -5 -2011 Federação de Bombeiros do Dis-

trito de Coimbra . . . . . . . . . . 23 -6 -2011 5 000
2.º semestre

31 -5 -2011 Federação de Bombeiros do Dis-
trito de Coimbra . . . . . . . . . . 20 -7 -2011 5 000

31 -5 -2011 Federação de Bombeiros do Dis-
trito de Coimbra . . . . . . . . . . 22 -7 -2011 5 285,20

31 -5 -2011 Federação de Bombeiros do Dis-
trito de Coimbra . . . . . . . . . . 18 -8 -2011 14 714,80

31 -5 -2011 Federação de Bombeiros do Dis-
trito de Coimbra . . . . . . . . . . . . 15 -9 -2011 15 000

Total. . . . . . . . 45 000

 15 de Setembro de 2011. — A Secretária do Governador Civil, Helena 
Maria Vaz da Silva Marques, Dr.ª

205138595 

 Governo Civil de Leiria

Despacho n.º 12835/2011
No uso da competência que me foi conferida mediante a alínea b), 

do n.º 1, do Despacho n.º 26920/2009, de S. Ex.ª o Ministro da Admi-
nistração Interna, de 03 de Dezembro de 2009, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 241, de 15 de Dezembro, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos n.os 1 e 4, do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 252/92, 
de 19 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 213/2001, de 
02 de Agosto, a seu pedido, exonero do cargo de Chefe do meu Gabinete 
de Apoio Pessoal o licenciado Carlos Alberto David dos Santos Lopes, 
com efeitos a partir de 29 de Junho de 2011.

29 de Junho de 2011. — O Governador Civil, Prof. Doutor José 
Humberto Paiva de Carvalho.

205139437 

 Despacho n.º 12836/2011
1No uso da competência que me foi conferida mediante a alínea b), 

do n.º 1, do Despacho n.º 26920/2009, de S. Ex.ª o Ministro da Admi-
nistração Interna, de 03 de Dezembro de 2009, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 241, de 15 de Dezembro, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos n.os 1 e 4, do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 252/92, 
de 19 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 213/2001, 
de 02 de Agosto, a seu pedido, exonero do cargo de Secretária do meu 
Gabinete de Apoio Pessoal as licenciadas Joana Cláudia Silva Ferreira 
e Virgília Manuela Fonseca Fortunato, com efeitos a partir de 29 de 
Junho de 2011.

29 de Junho de 2011. — O Governador Civil, Prof. Doutor José 
Humberto Paiva de Carvalho.

205139575 

 Despacho n.º 12837/2011
No uso da competência que me foi conferida mediante a alínea b), 

do n.º 1, do Despacho n.º 26920/2009, de S. Ex.ª o Ministro da Admi-
nistração Interna, de 03 de Dezembro de 2009, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 241, de 15 de Dezembro, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos n.os 1 e 4, do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 252/92, 
de 19 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 213/2001, 
de 02 de Agosto, a seu pedido, exonero do cargo de Adjunta do meu 
Gabinete de Apoio Pessoal a licenciada Rosa Isabel Fiúza Gaspar, com 
efeitos a partir de 29 de Junho de 2011.

29 de Junho de 2011. — O Governador Civil, Prof. Doutor José 
Humberto Paiva de Carvalho.

205139404 

 Despacho n.º 12838/2011
No uso da competência que me foi conferida mediante a alínea b), 

do n.º 1, do Despacho n.º 26920/2009, de S. Ex.ª o Ministro da Admi-
nistração Interna, de 03 de Dezembro de 2009, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 241, de 15 de Dezembro, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos n.os 1 e 4, do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 252/92, 
de 19 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 213/2001, 
de 02 de Agosto, a seu pedido, exonero do cargo de Adjunto do meu 
Gabinete de Apoio Pessoal o Licenciado Jorge Manuel dos Santos Sobral, 
com efeitos a partir de 29 de Junho de 2011.

29 de Junho de 2011. — O Governador Civil, Prof. Doutor José 
Humberto Paiva de Carvalho.

205139161 

 Polícia de Segurança Pública

Direcção Nacional

Aviso (extracto) n.º 19094/2011

Procedimento concursal comum para o preenchimento de 12 postos 
de trabalho do mapa de pessoal da polícia de segurança pública 
(PSP) — carreira de técnico superior publicitado por aviso (ex-
tracto) n.º 23451/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 222, de 16 de Novembro de 2010 — Referência B — Dois Postos 
de Trabalho para o Departamento de Segurança Privada.
Nos termos do disposto no artigo 30.º e n.º 1 do artigo 33.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista de classifica-
ção resultante da aplicação do primeiro método de selecção, avaliação 
curricular, do procedimento concursal comum para o preenchimento 
de 12 postos de trabalho do mapa de pessoal da Policia de Segurança 
Pública — Carreira de Técnico Superior — Referência B.

Para o efeito notificam -se todos os candidatos de que a lista se encontra 
afixada na Direcção Nacional da PSP, sita no Largo da Penha de França, 
n.º 1, 1199 -010 Lisboa, e publicitada na página electrónica da PSP, em 
http://www.psp.pt/Pages/Noticias/MostraNoticia.aspx?NoticiasID=358.

Os candidatos que pretendam apresentar alegações, dispõem de 10 dias 
úteis, a contar da data de publicação do presente aviso, para, querendo, 
dizer por escrito o que se lhes oferecer sobre o assunto, para a morada 
acima referida, através do “formulário para o exercício do direito de 
participação dos interessados” aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, 
de 08 de Maio, do Ministro de Estado e das Finanças, que é de utili-
zação obrigatória, conforme estabelecido no artigo 51.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, também disponibilizado no endereço 
electrónico acima referido.

O processo administrativo do procedimento concursal encontra -se 
disponível para consulta na Divisão de Gestão Administrativa, Depar-
tamento de Recursos Humanos, sita na morada supramencionada, todos 
os dias úteis, das 09H00 às 12H30 e das 13H30 às 16H30.

31 de Agosto de 2011. — O Presidente do Júri, João Carlos de Jesus 
Filipe Ribeiro, intendente. — O Director do Departamento de Recursos 
Humanos, Miguel Mendes, superintendente.

205138838 

 Despacho (extracto) n.º 12839/2011
Mantendo -se os pressupostos que conduziram à nomeação da técnica 

superior M/1861, Mestre, Adelina da Graça Avó Damas, no cargo de 
Direcção Intermédia de 2.º Grau, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 59.º da Lei n.º 53/2007, de 31 de Agosto que aprova a Orgânica 
da Polícia de Segurança Pública e por despacho de Sua Ex.ª o Director 




