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c) Requisitos de admissão:
Relação jurídica: trabalhadores que possuam uma relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado e que estejam inseridos na 
carreira geral de assistente técnico;

d) Perfil pretendido:
Experiência na utilização do Sistema de Recursos Humanos (SRH);
Conhecimentos das normas aplicáveis ao processamento de qualquer 

tipo de abonos e descontos;
Domínio de aplicações informáticas na ótica do utilizador, como 

sejam o Word e o Excel;
e) Local de trabalho: — Campo Grande, n.º 83 — 1.º, 1700-088 

Lisboa
f) Prazo de apresentação das candidaturas: 10 dias úteis, contados a 

partir da data da publicação do presente aviso.
g) Formalização da candidatura: Em requerimento dirigido ao Dire-

tor-Geral das Artes, com a menção expressa da modalidade de relação 
jurídica que detém, a categoria, a remuneração que aufere, e ainda do 
contacto telefónico e do endereço de correio eletrónico disponíveis, 
deverá ser acompanhado de Curriculum vitae profissional detalhado, 
datado e assinado, assim como fotocópia dos documentos comprovativos 
das habilitações literárias e profissionais.

h) Apresentação da candidatura: A candidatura, identificada com a 
menção “Recrutamento por mobilidade interna”, deverá ser dirigida e 
enviada por correio para: Direção-Geral das Artes, Campo Grande, n.º 83,  
1.º, 1700-088 Lisboa ou para o endereço de e-mail: geral@dgartes.pt 
Contacto: Tel. 211 507 010

i) Seleção dos candidatos: A seleção dos candidatos será efetuada 
com base na análise do curriculum vitae profissional complementada 
com entrevista.

A presente oferta de emprego será igualmente publicitada em www.
bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte à presente publicação.

25 de junho de 2012. — O Diretor-Geral, Samuel Rego.
206204935 

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

Anúncio n.º 13178/2012

Projeto de Decisão relativo à classificação como Monumento de 
Interesse Público (MIP) da Ponte da Ola, freguesia do Bragado, 
concelho Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real, 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 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 (MIP), da Ponte da Ola, freguesia 
do Bragado, concelho de Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real 
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 (DRCN), www.culturanorte.pt;
b) IGESPAR, I. P., www.igespar.pt;
c) Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, www.cm -vpaguiar.pt.

3 — O processo administrativo original está disponível para con-
sulta (mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura 
do Norte (DRCN), Casa de Ramalde, Rua Igreja de Ramalde, n.º 1, 
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 DRCNorte, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classi-
ficação 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 Sum-
mavielle. 

  
 206207746 

 Anúncio n.º 13179/2012

Projeto de Decisão relativo à classificação como Monumento de 
Interesse Público (MIP) da Villa Beatriz, incluindo a Casa e Jar-
dins, freguesia de Santo Emilião, concelho de Póvoa do Lanhoso, 
distrito de Braga, e à fixação da respetiva zona especial de pro-
teção (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 Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de 
Cultura (SPAA — CNC), de 26/ 03/ 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 (MIP), da Villa Beatriz, incluindo a 
Casa e Jardins, freguesia de Santo Emilião, concelho de Póvoa do La-
nhoso, 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 (DRCN), www.cultura-
norte.pt;

b) IGESPAR, I. P., www.igespar.pt;
c) Câmara Municipal de Póvoa do Lanhoso, www.mun -planhoso.pt.

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Norte 
(DRCN), Casa de Ramalde, Rua Igreja de Ramalde, n.º 1, 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 DRCN, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classi-
ficação e a ZEP serão publicadas no Diário da República, nos termos 




