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PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretário-Geral

Louvor n.º 274/2012
A Dr.ª Cláudia Cristina Martins Ribeiro Diogo vem exercendo as 

funções de Diretora de Serviços de Apoio Técnico e de Secretariado com 
notável competência e inexcedível empenhamento, dedicação, espírito 
de missão, criatividade, entusiasmo e capacidade de coordenação de 

equipas, a que acrescem uma total entrega pessoal às missões de que 
tem estado incumbida, uma inabalável determinação e uma lealdade 
indefetível.

É, pois, meu grato dever, ao cessar as funções de Secretária -Geral 
da Assembleia da República, expressar -lhe público louvor pelo 
contributo decisivo que prestou e presta à modernização do fun-
cionamento da Assembleia da República e à melhoria da respetiva 
imagem externa.

30 de abril de 2012. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho.
206168015 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros

Despacho n.º 8181/2012
No uso dos poderes que me foram delegados pelo Primeiro -Ministro 

através do despacho n.º 9162/2011, de 15 de julho, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 138, de 20 de julho de 2011, nos termos da 
alínea a) do n.º 2 do artigo 192.º do Código Civil e com os fundamentos 
constantes da informação n.º DAJD/165/2012, que faz parte integrante do 
processo administrativo n.º 35/FUND/2011 -SGPCM, declaro a extinção 
da Fundação ISCTE, pessoa coletiva n.º 507818113.

29 de maio de 2012. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.

10062012 

 Secretaria-Geral

Declaração de retificação n.º 775/2012
Nos termos das disposições da alínea r) do n.º 2 do artigo 2.º e do 

artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, conjugadas 
com o disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento de Publicação 
de Atos no Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo 
n.º 35 -A/2008, de 29 de julho, e alterado pelo Despacho Normativo 
n.º 13/2009, de 1 de abril, declara -se que a portaria n.º 401/2011, de 2 de 
março, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 43, de 2 de março 
de 2011, saiu com as seguintes inexatidões que mediante declaração da 
entidade emitente assim se retificam:

1 — No sumário, onde se lê:
«Classifica a Área Arqueológica do Torrão, situada na freguesia 

de Barbacena, concelho de Elvas, distrito de Portalegre, o Cerro da 
Mangancha, situado na freguesia e concelho de Aljustrel, distrito 
de Évora, e a Lapa dos Esteios, situada na freguesia de Santa Clara, 
concelho e distrito de Coimbra, como sítios de interesse público e 
fixa as respectivas zonas especiais de protecção»

deve ler -se:
«Classifica a área arqueológica do Torrão, situada na fre-

guesia de Santa Eulália, concelho de Elvas, distrito de Porta-
legre, o Cerro da Mangancha, situado na freguesia e concelho 
de Aljustrel, distrito de Évora, e a Lapa dos Esteios, situada na 
freguesia de Santa Clara, concelho e distrito de Coimbra, como 
sítios de interesse público e fixa as respetivas zonas especiais 
de proteção»

2 — Na alínea a) do artigo 1.º, onde se lê:

«a) A área arqueológica do Torrão, na freguesia de Barbacena, concelho 
de Elvas, distrito de Portalegre, cuja fundamentação para a classificação 
consta do anexo I à presente portaria, da qual faz parte integrante;»

deve ler -se:

«a) A área arqueológica do Torrão, na freguesia de Santa Eulália, con-
celho de Elvas, distrito de Portalegre, cuja fundamentação para a classifi-
cação consta do anexo I à presente portaria, da qual faz parte integrante;»

8 de junho de 2012. — A Secretária -Geral -Adjunta, em substituição 
do Secretário -Geral, Ana Palmira Antunes de Almeida.

8312012 

 Direção-Geral das Artes

Aviso n.º 8161/2012
A Direção -Geral das Artes pretende recrutar, mediante mobilidade 

interna, nos termos do disposto nos artigos 59.º a 63.º, da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, um técnico superior, da carreira geral de técnico superior.

a) Caracterização da oferta:
Tipo de oferta: Mobilidade interna na carreira geral de técnico superior.
Número de postos de trabalho: 1 Remuneração: A detida pelo traba-

lhador na categoria.

b) Caracterização do posto de trabalho:
Promover o lançamento e acompanhamento dos procedimentos pré-

-contratuais de aquisição de bens e serviços da Direção -Geral das Artes, 
no âmbito do CCP;

Acompanhamento e controlo da execução dos contratos de aquisição 
de bens e serviços da Direção -Geral das Artes;

Apoiar no registo, classificação e inventariação dos bens adquiridos 
pela Direção -Geral das Artes;

Apoiar na preparação do orçamento da Direção -Geral das Artes;
Apoiar na elaboração de relatórios de execução do orçamento da 

Direção -Geral das Artes;
Apoiar na elaboração dos mapas de prestação de contas da Direção-

-Geral das Artes;

c) Requisitos de admissão: Relação jurídica: trabalhadores que pos-
suam uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
e que estejam inseridos na carreira geral de técnico superior;

d ) Perfil pretendido:
Conhecimentos do novo Código da Contratação Pública;
Experiência na utilização de plataformas de compras e de contratação 

pública;
Experiência em outras aplicações informáticas nas áreas de património 

e aprovisionamento.




