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Código do Procedimento Administrativo;
Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 

Entidades Públicas: Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, alterada pela 
Lei n.º 31/2008, de 17 de julho;

Acesso aos documentos administrativos: Lei n.º 46/2007, de 24 de 
agosto;

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) — Decreto -Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual;

Decreto -Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, que estabelece o regime 
jurídico do património imobiliário público.

11.4 — Para a prova de conhecimentos é adotada a escala de valoração de 0 
a 20 com expressão até às centésimas, tendo a mesma carácter eliminatório do 
procedimento para os candidatos que obtiverem valoração inferior a 9,5 valores.

11.5 — A avaliação curricular (AC) visa analisar a qualificação dos 
candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissional 
(HAB), percurso profissional, relevância da experiência adquirida e 
tipo de funções exercidas na área de atividade inerente ao posto de 
trabalho em referência (EP), formação profissional (FP) e avaliação de 
desempenho obtida, relativa aos últimos três anos (AD).

11.6  — A entrevista profissional de seleção (EPS) visa avaliar de 
forma objetiva e sistemática a experiência profissional e aspetos com-
portamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre o 
entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

11.7 — Os candidatos que obtenham uma valoração inferior a 
9,5 valores na avaliação curricular consideram -se excluídos do procedimento.

11.8  — De acordo com a alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, os parâmetros de ava-
liação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, 
a grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, constantes 
da ata ou atas do Júri, são facultados aos candidatos, sempre que solicitados.

11.9 — A ordenação final dos candidatos que completem o procedi-
mento resultará da média aritmética ponderada das classificações quan-
titativas dos métodos de seleção e é expressa na escala de 0 a 20 valores, 
sendo excluídos os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 
9,5 valores. Serão igualmente excluídos do procedimento os candidatos 
que não compareçam a algum dos métodos de seleção.

12 — Em caso de igualdade de valoração entre candidatos, os critérios 
de preferência a adoptar serão os previstos no artigo 35.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação atual.

13 — Composição do júri: O júri é composto pelos membros a seguir 
indicados, competindo ao primeiro vogal efectivo substituir o presidente 
nas suas faltas e impedimentos.

Presidente: António Alexandre Ribeiro Pacheco de Carvalho.
1.º Vogal efetivo: Isabel Maria das Neves Valente d’ Almeida, que 

substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.
2.º Vogal efetivo: Artur Manuel de Castro Côrte -Real.
1.º Vogal suplente: Antero Castanheira de Carvalho.
2.º Vogal suplente: Maria da Glória Martins Fernandes.
14 — Exclusão e notificação dos candidatos.
14.1 — Os candidatos excluídos são notificados por uma das formas previs-

tas nas alíneas a), b) e c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, na sua atual redação, para a realização da audiência de 
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo. As 
alegações a proferir pelos mesmos devem ser feitas em formulário tipo para o 
exercício do direito de participação aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, 
de 5 de maio, do Ministro de Estado e das Finanças e disponível no endereço 
electrónico www.dgaep.gov.pt ou www.culturacentro.pt.

14.2 — Os candidatos admitidos, são convocados, através de no-
tificação, do dia, hora e local para realização do método de selecção 
obrigatório, que requeira a sua presença, por uma das formas previstas 
no número anterior.

14.3 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, depois de 
homologada, é publicada na 2.ª série do Diário da República, afixada 
no local habitual de publicitação da sede da DRCC e disponibilizada 
no endereço eletrónico www.culturacentro.pt.

15 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, o presente aviso será 
publicitado na bolsa de emprego público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil 
seguinte à presente publicação, e no prazo máximo de 3 dias úteis contado 
da mesma data por extrato do anúncio num jornal de expansão nacional.

16 — Tendo em conta o preceituado no n.º 1 do artigo 55.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, o posicionamento remuneratório dos 
trabalhadores recrutados numa das posições remuneratórias da categoria 
é objeto de negociação após o termo do procedimento concursal, com 
os limites estabelecidos pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, e 
Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro.

17 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da Repú-
blica Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, 
promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 

 Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso n.º 7902/2012
Na sequência do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por tempo 

indeterminado, celebrado em 10 de novembro de 2011 com a técnica su-
perior Paula Carolina Ribeiro Nunes da Silva e nos termos das disposições 
conjugadas do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
do n.º 2 do artigo 73.º, do n.º 1 do artigo 75.º e da alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, da cláusula 6.ª do Acordo 
Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 24 de setembro, e do Regulamento de 
Extensão n.º 1 -A/2010, de 1 de março, o Diretor Regional de Cultura de 
Lisboa e Vale do Tejo declarou como concluído o período experimental 
da referida Técnica Superior, do mapa de pessoal desta Direção Regional, 
tendo a mesma obtido a classificação final de 18 valores.

16 de maio de 2012. — O Diretor Regional, João Soalheiro.
206153402 

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

Anúncio n.º 12639/2012

Projeto de Decisão relativo à classificação como Monumento de 
Interesse Público (MIP) do Castelo de D. Chica ou Castelo de 
Palmeira, freguesia de Palmeira, concelho e distrito de Braga, e 
à fixação da respetiva zona especial de proteção (ZEP).
1 — Nos termos dos artigos 23.º e 44.º e para os efeitos dos artigos 25.º 

e 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, faço público que, 
com fundamento em Pareceres do Conselho Consultivo, de 3/03/2009, e da 
Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional 
de Cultura (SPAA — CNC) de 19/12/2011, é intenção do IGESPAR, I. P. 
propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura a classificação como 
Monumento de Interesse Público do Castelo de D. Chica ou Castelo de 
Palmeira, situado na freguesia de Palmeira, concelho e distrito de Braga, 
bem como a fixação da respetiva zona especial de proteção (ZEP), conforme 
planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante do presente Anúncio.

2 — Nos termos dos artigos 27.º e 46.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 do Norte (DRCNorte), www.cultu-
ranorte.pt

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

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
na Direção Regional de Cultura do Norte (DRCNorte) — Direção de 
Serviços dos Bens Culturais — Casa de Ramalde, Rua Igreja de Ra-
malde, 4149 — 011 Porto.

4 — Nos termos do artigo 26.º e do n.º 3 do artigo 45.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 e do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo 
decreto -lei, as observações dos interessados deverão ser apresentadas 
junto da Direção Regional de Cultura do Norte — Direção de Serviços 
dos Bens Culturais — , que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classificação 
e a ZEP serão publicadas no Diário da República, nos termos do artigo 32.º 
do diploma legal acima referido, data a partir da qual se tornarão efetivas.

7 — Aquando da publicação referida no número anterior, os imóveis 
incluídos na ZEP ficarão abrangidos pelo disposto nos artigos 36.º, 37.º 
e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 43.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro.

11 de maio de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Elísio Costa 
Santos Summavielle. 

e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

18 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, os candidatos 
com deficiência têm preferência em igualdade de classificação e para efeitos 
de admissão a concurso, devem declarar, no requerimento de admissão, sob 
compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência.

30 de maio de 2012. — A Diretora Regional, Celeste Maria Reis 
Gaspar dos Santos Amaro.

206152666 
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 Anúncio n.º 12640/2012

Projeto de Decisão relativo à classificação como Monumento de Inte-
resse Público (MIP) da Estação Fluvial Sul e Sueste, freguesia da 
Madalena, concelho e distrito de Lisboa, e à fixação da respetiva 
zona especial de proteção (ZEP).
1 — Nos termos do artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 

outubro, faço público que, com fundamento em parecer da Secção do Pa-
trimónio Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura 
(SPAA — CNC), de 29/ 02/ 2012, é intenção do IGESPAR, I. P. propor a S. 
Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura a classificação como Monumento de 
Interesse Público, da Estação Fluvial Sul e Sueste, sito na Avenida Infante D. 
Henrique, freguesia da Madalena, concelho e distrito de Lisboa, bem como 
a fixação da respetiva zona especial de proteção (ZEP), conforme planta de 
delimitação anexa, a qual faz parte integrante do presente Anúncio.

2 — Nos termos dos artigos 27.º e 46.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 consulta 
(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 e do n.º 3 do artigo 45.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 e do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo 
decreto -lei, as observações dos interessados deverão ser apresentadas 
junto da DRCLVT, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classificação 
e a ZEP serão publicadas no Diário da República, nos termos do artigo 32.º 
do diploma legal acima referido, data a partir da qual se tornarão efetivas.

7 — Aquando da publicação referida no número anterior, os imóveis 
incluídos na ZEP ficarão abrangidos pelo disposto nos artigos 36.º, 37.º 
e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 43.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro.

30 de maio de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Elísio Costa 
Santos Summavielle. 
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