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Decreto -Lei n.º 232/97, de 3 de setembro;
Decreto -Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro;
Decreto -Lei n.º 191/99, de 5 de junho; com as alterações introduzidas 

pelas Leis n.os 3 -B/2000, de 4 de abril, e 107 -B/2003, de 31 de dezembro
Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro, alterado pela Declaração de Retifi-

cação n.º 11/2012, de 24 de fevereiro e pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio;
Decreto -Lei n.º 32/2012, de 13 de fevereiro, e alterado pela Declaração 

de Retificação n.º 14/2012, de 16 de março;
Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Retificação 

n.º 18 -A/2008, de 28 de março, pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
pelo Decreto -Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, pelo Decreto -Lei 
n.º 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, pelo 
Decreto -Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro, Decreto -Lei n.º 40/2011, 
de 22 de março, e pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro;

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;
Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, com as alterações introduzidas pelas 

Leis n.os 48/2006, de 29 de agosto, 35/2007, de 13 de agosto, 3 -B/2010, 
de 28 de abril, 61/2011, de 7 de dezembro e 2/2012, de 6 de janeiro.

10.1.3 — Na prova de conhecimentos é adotada a escala de 0 a 
20 valores, considerando -se a valoração até às centésimas.

10.2 — Avaliação Curricular (AC) — aplicável aos candidatos que cumu-
lativamente sejam titulares da categoria de técnico superior e se encontrem ou, 
tratando -se de candidatos em situação de mobilidade especial, se tenham por 
último encontrado, a cumprir ou a executar atribuição, competência ou atividade 
caracterizadoras do posto de trabalho a ocupar. Na AC serão considerados os 
seguintes elementos de maior relevância para o posto de trabalho a ocupar:

a) Habilitação académica;
b) Formação profissional, relacionada direta ou indiretamente com 

as exigências e as competências necessárias ao exercício da função;
c) Experiência profissional com incidência sobre a execução de ativi-

dades inerentes ao posto de trabalho em causa e o grau de complexidade 
das mesmas;

d) A avaliação de desempenho relativa ao último período em número 
não superior a 3 anos, em que o candidato cumpriu ou executou atribuição, 
competência ou atividade idênticas às do posto de trabalho a ocupar.

10.2.1 — Na avaliação curricular, é adotada a escala de 0 a 20 valores, 
considerando -se a valoração até às centésimas, sendo a classificação ob-
tida através da média aritmética simples ou ponderada das classificações 
dos elementos a avaliar, traduzida na seguinte fórmula:

[AC = HA × 20 % + FP × 30 % + EP × 30 % + AD × 20 %]
em que:

HA — Habilitação académica;
FP — Formação Profissional;
EP — Experiência Profissional;
AD — Avaliação de Desempenho;

10.3 — Método de seleção complementar — Entrevista profissional 
de seleção (EPS) — visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a ex-
periência profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante 
a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeada-
mente os relacionados com a capacidade de comunicação e de relacio-
namento interpessoal. Será elaborada uma ficha individual contendo o 
resumo dos temas abordados, os parâmetros de avaliação e a classifica-
ção obtida em cada um deles, devidamente fundamentada. A entrevista 
profissional de seleção é avaliada segundo os níveis classificativos de 
Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais corres-
pondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores.

11 — A valoração dos métodos de seleção referidos, será convertida 
numa escala de 0 a 20 valores, considerando -se a valoração até às 
centésimas, de acordo com a especificidade de cada método, através 
da aplicação das seguintes fórmulas finais:

CF= 60 % PC + 40 % EPS
CF= 60 % AC + 40 % EPS

em que:
CF — Classificação final;
PC — Prova de conhecimentos;
AC — Avaliação curricular;
EPS — Entrevista profissional de seleção.

12 — As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e 
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a 
grelha classificativa e os sistemas de valoração final dos métodos serão 
facultados aos candidatos sempre que solicitados.

13 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de se-
leção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, 
disponibilizada na página eletrónica da BNP, em www.bnportugal.pt e 
afixada nas instalações da BNP.

14 — Os métodos de Prova de Conhecimentos e Avaliação Curricular 
são eliminatórios. Serão excluídos do procedimento os candidatos que 
tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 valores em cada um destes 
métodos, não lhes sendo aplicados o método de avaliação seguinte.

15 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da referida 
Portaria, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas 
previstas no seu n.º 3, para a realização da audiência dos interessados, 
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

16 — O exercício do direito de participação dos interessados deverá 
ser feito através do preenchimento de formulário tipo, de utilização obri-
gatória, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio 
de 2009, através do Despacho n.º 11321/2009, disponível no sítio da BNP.

17 — Os candidatos aprovados em cada método são convocados para 
a realização do método seguinte por uma das formas previstas no n.º 3 
do artigo 30.º da referida Portaria.

18 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação 
dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

19 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, 
após homologação do diretor -geral, é publicada na 2.ª série do Diário 
da República, afixada em local visível e público das instalações da BNP 
e disponibilizada na respetiva página eletrónica, nos termos do n.º 6 do 
artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada 
pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

20 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Porta-
ria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, o presente aviso será publicitado na 
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), página eletrónica da BNP 
(www.bnportugal.pt) e em jornal de expansão nacional, por extrato.

21 — Júri do concurso:
Presidente: Doutora Maria Inês Durão de Carvalho Cordeiro, 

Subdiretora -geral.
Vogais efetivos:
Licenciada Estela de Sousa Carrapiço, técnica superior, que substituirá 

a presidente nas suas faltas e impedimentos.
Licenciado Paulo Jorge Lebreiro Aragão, técnico superior.

Vogais suplentes:
Mestre Helena Margarida Mendes Ferrão Simões Patrício, técnica 

superior.
Maria da Conceição Henriques Ferreira, coordenadora técnica.
19 de julho de 2012. — A Subdiretora -Geral, Maria Inês Cordeiro.

206264568 

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

Anúncio n.º 13300/2012

Abertura do procedimento de classificação do Depósito
de Materiais da Fábrica das Devesas no Porto,

freguesia da Vitória, concelho e distrito do Porto
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 

23 de outubro, faço público que, por meu despacho de 22 de maio de 2012, 
exarado sobre informação da Direção Regional de Cultura da Direção 
Regional de Cultura do Norte, determinei a abertura do procedimento 
administrativo relativo à classificação do Depósito de Materiais da Fábrica 
das Devesas no Porto, freguesia da Vitória, concelho e distrito do Porto.

2 — A decisão de abertura do procedimento de classificação em causa teve 
por fundamento o valor arquitetónico, artístico e patrimonial do imóvel, que 
está associado à Fábrica das Devesas, o qual se constitui como um exemplar 
notável da arquitetura revivalista neo-árabe de início do século XX.

3 — A partir da publicação deste Anúncio, o Depósito de Materiais da 
Fábrica das Devesas no Porto, freguesia da Vitória, concelho e distrito do 
Porto, fica em vias de classificação, de acordo com o n.º 5 do artigo 25.º 
da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

4 — O imóvel em vias de classificação e os bens imóveis localizados 
na zona geral de proteção (50 metros contados a partir dos seus limites 
externos), conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte inte-
grante do presente Anúncio, ficam abrangidos pelas disposições legais 
em vigor, designadamente, os artigos 32.º, 34.º, 36.º, 37.º, 42.º, 43.º e 
45.º da referida lei, e o n.º 2 do artigo 14.º e artigo 51.º do Decreto-Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro.

5 — Conforme previsto no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, poderão os interessados, sustentando o 
facto, reclamar ou interpor recurso tutelar do ato que decide a abertura do 
procedimento de classificação no prazo de quinze dias úteis, nos termos 



26388  Diário da República, 2.ª série — N.º 143 — 25 de julho de 2012 

dos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
junto da Direção Regional de Cultura do Norte.

12 de julho de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Elísio Costa 
Santos Summavielle. 

  
 206264681 

 Anúncio n.º 13301/2012
Projeto de Decisão relativo à classificação como monumento de inte-

resse público (MIP) do Palácio Real de D. João V e Capela Real de 
Vendas Novas, freguesia e concelho de Vendas Novas, distrito de 
Évora, 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 5 de dezembro de 2011, é intenção do IGESPAR, I. P. 
propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura a classificação como monu-
mento de interesse público (MIP), do Palácio Real de D. João V e Capela Real 
de Vendas Novas, freguesia e concelho de Vendas Novas, distrito de Évora, 
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 Alentejo (DRCAlentejo), www.
cultura -alentejo.pt

b) IGESPAR, I. P., www.igespar.pt;
c) Câmara Municipal de Vendas Novas, www.cm -vendasnovas.pt

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Alentejo 
(DRCAlentejo), Rua de Burgos, n.º 5 — 7000 -863 ÉVORA.

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 DRCAlentejo, 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.

19 de julho de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Elísio Sum-
mavielle. 

  
 206264973 




