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 Despacho n.º 5342/2012
1 — O Decreto -Lei n.º 98/2011, de 21 de setembro de 2011, que cria o 

Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., determinou a cessação 
das comissões de serviço dos titulares dos cargos de direção intermédia 
de 1.º e 2.º graus dos organismos a extinguir — Instituto do Desporto 
de Portugal, I. P. (IDP), e Instituto Português da Juventude, I. P. — no 
primeiro dia do mês seguinte à data da respetiva publicação, mantendo os 
mesmos dirigentes no exercício de funções de gestão corrente daqueles 
cargos até à conclusão de todas as operações de fusão.

2 — O cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de 
Estudos e Programação de Infraestruturas Desportivas do IDP encontra-
-se provido, em comissão de serviço, desde 1 de agosto de 2009, pelo 
licenciado António Luís Cabral Pires de Faria, técnico superior do mapa 
de pessoal do IDP, nos termos da nomeação constante do Despacho 
n.º 20848/2009, de 7 de setembro de 2009.

3 — Assim, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-
-Lei n.º 98/2011, de 21 de setembro de 2011, determino que o licenciado 
António Luís Cabral Pires de Faria cesse o exercício de funções de gestão 
corrente no cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão 
de Estudos e Programação de Infraestruturas Desportivas do IDP, com 
efeitos a partir de 4 de abril de 2012.

30 de março de 2012. — O Presidente, Augusto Fontes Baganha.
205975317 

 Despacho n.º 5343/2012
1 — O Decreto -Lei n.º 98/2011, de 21 de setembro, que cria o Instituto 

Português do Desporto e Juventude, I. P., determinou a cessação das 
comissões de serviço dos titulares dos cargos de direção intermédia de 
1.º e 2.º graus dos organismos a extinguir — Instituto do Desporto de 
Portugal, I. P. (IDP), e Instituto Português da Juventude, I. P. — no 1.º dia 
do mês seguinte à data da respetiva publicação, mantendo os mesmos 
dirigentes no exercício de funções de gestão corrente daqueles cargos 
até à conclusão de todas as operações de fusão.

2 — O cargo de direção intermédia de 1.º grau de Diretor da Direção 
Regional do Alentejo do IDP encontra -se provido em regime de subs-
tituição, desde 1 de março de 2009, pelo mestre João Manuel Martins 
Vintém, Professor Adjunto do Instituto Politécnico de Portalegre, nos 
termos da nomeação constante do Despacho n.º 6899/20009, de 26 de 
fevereiro.

3 — Assim, nos termos conjugados previstos no n.º 2 do artigo 25.º 
do Decreto -Lei n.º 98/2011, de 21 de setembro, e no n.º 4 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, determino a cessação da nomeação, em regime de 
substituição, do mestre João Manuel Martins Vintém no cargo de direção 
intermédia de 1.º grau de Diretor da Direção Regional do Alentejo do 
IDP, com efeitos a partir de 4 de abril de 2012.

30 de março de 2012. — O Presidente, Augusto Fontes Baganha.
205975382 

 Despacho n.º 5344/2012
1 — O Decreto -Lei n.º 98/2011, de 21 de setembro, que cria o Instituto 

Português do Desporto e Juventude, I. P., determinou a cessação das 
comissões de serviço dos titulares dos cargos de direção intermédia de 
1.º e 2.º graus dos organismos a extinguir — Instituto do Desporto de 
Portugal, I. P. (IDP), e Instituto Português da Juventude, I. P. — no 1.º dia 
do mês seguinte à data da respetiva publicação, mantendo os mesmos 
dirigentes no exercício de funções de gestão corrente daqueles cargos 
até à conclusão de todas as operações de fusão.

2 — O cargo de direção intermédia de 1.º grau de diretor da Direção 
Regional do Centro do IDP encontra -se provido em regime de subs-
tituição, desde 30 de agosto de 2007, pela mestre Catarina Ascensão 
Nascimento Rodrigues, docente do ensino básico e secundário do 
mapa de pessoal docente do Agrupamento de Escolas de Estarreja, 
nos termos da nomeação constante do Despacho n.º 57/2007, de 
27 de agosto.

3 — Assim, nos termos conjugados previstos no n.º 2 do artigo 25.º 
do Decreto -Lei n.º 98/2011, de 21 de setembro, e no n.º 4 do ar-
tigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei 

 Despacho n.º 5345/2012
1 — O Decreto-Lei n.º 98/2011, de 21 de setembro de 2011, que cria o 

Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., determinou a cessação 
das comissões de serviço dos titulares dos cargos de direção intermédia 
de 1.º e 2.º graus dos organismos a extinguir — Instituto do Desporto 
de Portugal, I. P. (IDP), e Instituto Português da Juventude, I. P. — no 
primeiro dia do mês seguinte à data da respetiva publicação, mantendo os 
mesmos dirigentes no exercício de funções de gestão corrente daqueles 
cargos até à conclusão de todas as operações de fusão.

2 — O cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe de Divisão 
do Gabinete Jurídico e de Auditoria do IDP encontra-se provido, em 
comissão de serviço, desde 1 de outubro de 2009, pelo licenciado José 
Manuel Chabert Vicente da Silva, técnico superior do mapa de pessoal 
do IDP, nos termos da nomeação constante do Despacho n.º 21634/2009, 
de 21 de setembro de 2009.

3 — Assim, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-
Lei n.º 98/2011, de 21 de setembro de 2011, determino que o licenciado 
José Manuel Chabert Vicente da Silva cesse o exercício de funções de 
gestão corrente no cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe de 
Divisão do Gabinete Jurídico e de Auditoria do IDP, com efeitos a partir 
de 4 de abril de 2012.

30 de março de 2012. — O Presidente, Augusto Fontes Baganha.
205975803 

 Instituto de Gestão do Património Arquitetónico 
e Arqueológico, I. P.

Anúncio n.º 8657/2012

Projeto de decisão relativo à classificação como monumento de 
interesse público (MIP) da «Casa apalaçada e jardim», sita na 
Avenida da Liberdade, 193, freguesia de Coração de Jesus, con-
celho e distrito de Lisboa.
1 — Nos termos do artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 

outubro, faço público que por despacho de 11/04/2011, S. Ex.ª o Se-
cretário de Estado da Cultura concordou com a classificação como 
Monumento de Interesse Público da «Casa apalaçada e jardim», sita na 
Avenida da Liberdade, n.º 193, freguesia de Coração de Jesus, conce-
lho de Lisboa, conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte 
integrante do presente Anúncio.

2 — Nos termos do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis nas 
páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo (DRCLVT), 
www.drclvt.pt;

b) IGESPAR, I. P., www.igespar.pt;
c) Câmara Municipal de Lisboa, www.cm -lisboa.pt

3 — O processo administrativo original está disponível para con-
sulta (mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura de 
Lisboa e Vale do Tejo (DRCLVT), Avenida Infante Santo, n.º 69, 1.º, 
1350 -177 Lisboa.

4 — Nos termos do artigo 26.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, a consulta pública terá a duração de 30 dias úteis.

5 — Nos termos do artigo 28.º do mesmo decreto -lei, as observações 
dos interessados deverão ser apresentadas junto da Direção Regional 
de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo, que se pronunciará num prazo de 
15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classifi-
cação será publicada no Diário da República, nos termos do artigo 32.º 
do diploma legal acima referido, data a partir da qual se tornarão efe-
tivas.

27 de março de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Elísio Sum-
mavielle. 

n.º 64/2011, de 22 de dezembro, determino a cessação da nomeação, 
em regime de substituição, da mestre Catarina Ascensão Nascimento 
Rodrigues no cargo de direção intermédia de 1.º grau de diretor da 
Direção Regional do Centro do IDP, com efeitos a partir de 4 de 
abril de 2012.

30 de março de 2012. — O Presidente, Augusto Fontes Baganha.
205974694 

de Atividade Física e Rendimento Desportivo do IDP, com efeitos a 
partir de 4 de abril de 2012.

30 de março de 2012. — O Presidente, Augusto Fontes Baganha.
205976784 
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 205974134 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 5629/2012
Por despacho de 11 de abril de 2012, da Senhora Subdiretora -Geral, 

Leonor Carvalho Duarte, (por delegação de competências do Senhor 
Diretor -Geral) da Autoridade Tributária e Aduaneira, e após anuência 
do Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, foi autorizada a 
mobilidade interna na categoria de técnico superior, de Estela Anjos 
Franco Santos, no mapa de pessoal da Autoridade Tributária e Adua-
neira, para exercer funções na Direção de Serviços de Avaliações, nos 
termos do disposto do n.º 2 do artigo 60.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, na redação dada pelo artigo 18.º da Lei n.º 3 -B/2010, de 
28 de abril, com efeitos a 1 de maio de 2012.

12 de abril de 2012. — O Chefe de Divisão, em regime de substitui-
ção, Manuel Pinheiro.

205976743 

 Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores 
em Funções Públicas

Aviso n.º 5630/2012

Procedimento concursal comum para frequência do Curso
de Estudos Avançados em Gestão Pública 

(CEAGP -13.ª edição 2012/2013)
1 — Abertura do concurso:
1.1 — Nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 

fevereiro, conjugado com os artigos 3.º a 6.º da Portaria n.º 213/2009, 
de 24 de fevereiro, torna -se público que, por meu despacho de 5 de 
abril de 2012, encontra -se aberto pelo prazo de dez dias úteis a contar 
da data de publicação do presente aviso, o procedimento concursal 

comum para frequência da 13a edição do curso de estudos avançados 
em gestão pública (CEAGP) para o qual foram, por despacho do Senhor 
Secretário de Estado da Administração Pública de 22 de dezembro de 
2011, autorizadas 80 vagas.

1.2 — O recrutamento para a frequência do CEAGP é efetuado, pre-
ferencialmente, de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, observados os métodos de seleção 
previstos no artigo 9.º da Portaria n.º 213/2009, de 24 de fevereiro.

1.3 — Nos termos do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 
3 de fevereiro, é fixada uma quota de 5 % do total do número de vagas 
(80) a preencher por candidatos portadores de deficiência (4 vagas).

2 — Requisitos dos candidatos:
2.1 — Nível habilitacional: licenciatura ou grau académico supe-

rior.
2.2 — Os candidatos devem reunir os requisitos gerais previstos no 

artigo 8.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.
3 — Posicionamento remuneratório, postos de trabalho e local:
3.1 — A integração na carreira geral de técnico superior efetua -se nos 

termos do n.º 6 do artigo 56.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
com a redação dada pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril.

3.2 — A relação dos postos de trabalho dos órgãos/serviços nos quais 
serão colocados os diplomados pelo CEAGP consta do n.º 10 deste 
aviso.

4 — Encargos de seleção e propina para frequência do CEAGP:
4.1 — A candidatura é acompanhada do pagamento de 100€ (cem eu-

ros) para cobertura dos encargos de recrutamento e seleção do concurso, 
conforme artigo 8.º da Portaria n.º 213/2009, de 24 de fevereiro.

4.2 — A propina a pagar pelos formandos para a frequência do CEAGP 
é de 5.000€ (cinco mil euros) em cumprimento do disposto no artigo 11.º 
da referida Portaria, dividida em duas prestações de igual valor, sendo 
a primeira paga no momento da inscrição no curso e a segunda quatro 
meses após esta data.

5 — Formalização da candidatura:
5.1 — A formalização da candidatura deverá ser realizada, preferen-

cialmente, através de requerimento tipo disponível na página de Internet 
do CEAGP (http://ceagp.ina.pt) nos termos e no prazo estipulado neste 
aviso de abertura, sendo acompanhada da seguinte documentação:

a) Fotocópia do certificado de habilitações (licenciatura ou grau 
académico superior) ou prova de equivalência, se for o caso.

b) Os candidatos detentores de um contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado devem entregar a declaração com-
provativa do mesmo, emitida pela competente entidade empregadora 
pública.

5.2 — Em relação aos documentos referidos nos pontos a) e b) do 
número anterior, o candidato poderá substituí -los, para efeitos de con-
curso, por declaração sob compromisso de honra devendo, contudo, se 
for aprovado na prova escrita de conhecimentos, apresentá -los até ao 
dia da realização da entrevista profissional de seleção.

5.3 — Eventuais declarações e documentos a que faz referência o ponto 
anterior, podem ser enviados através do e -mail ivania.gomes@ina.pt, 
entregues pessoalmente na Direção -Geral da Qualificação dos Traba-
lhadores em Funções Públicas (INA) ou remetidos pelo correio, com 
aviso de receção, para:

Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Pú-
blicas (INA)

Direção do CEAGP
Palácio dos Marqueses de Pombal
2784 -540 Oeiras.

5.4 — Consideram -se entregues, dentro do prazo, as declarações e 
documentos de instrução cujo registo tenha sido efetuado até ao termo 
do prazo estipulado neste aviso de abertura.

5.5 — A não apresentação completa dos documentos comprovativos, 
referidos no n.º 5.1., nos prazos estipulados, determina a exclusão do 
concurso.

6 — Métodos de seleção:
6.1 — Os métodos de seleção a utilizar são a prova escrita de conhe-

cimentos à qual se segue a entrevista profissional de seleção, ambos 
com caráter eliminatório.

6.2 — São excluídos do procedimento os candidatos que tenham 
obtido uma valoração inferior a 12 valores, em qualquer dos métodos, 
não lhe sendo aplicado o método seguinte.

6.3 — Os temas sobre os quais podem incidir as perguntas da prova es-
crita de conhecimentos, que constam do Anexo I da Portaria n. ° 213/2009, 
de 24 de fevereiro, e que dela fazem parte integrante são:

a) Organização do Estado e da Administração Pública.
b) Regime legal da gestão de recursos humanos.
c) Regime legal da contratação pública.
d) Contabilidade pública.




