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Diário da República, 2.ª série — N.º 54 — 18 de março de 2019
Anúncio n.º 39/2019
Projeto de Decisão relativo à classificação como monumento nacional (MN) do Seminário Maior de Coimbra, incluindo os três
edifícios, os jardins e os muros envolvente, na Rua Vandelli, Coimbra, União das Freguesias de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz,
São Bartolomeu e Almedina), concelho e distrito de Coimbra.
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 de 16.01.2019, é intenção da Direção-Geral do Património
Cultural propor a Sua Excelência a Secretária de Estado da Cultura a
classificação como monumento nacional (MN) do Seminário Maior de
Coimbra, incluindo os três edifícios, os jardins e os muros envolvente,
na Rua Vandelli, Coimbra, União das Freguesias de Coimbra (Sé Nova,
Santa Cruz, São Bartolomeu e Almedina), concelho e distrito de Coimbra.
2 — Nos termos do artigo 27.º do referido decreto-lei, os elementos
relevantes do processo (fundamentação, despacho, planta com a delimitação dos imóveis e da respetiva zona geral de proteção) estão disponíveis
nas páginas eletrónicas dos seguintes organismos:
a) Direção-Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.pt
(Património/Classificação de Bens Imóveis e Fixação de ZEP/Consultas
Públicas/Ano em curso);
b) Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), www.culturacentro.pt
c) Câmara Municipal de Coimbra, www.cm-coimbra.pt.
3 — O processo administrativo original está disponível para consulta,
mediante marcação prévia, na DRCC, Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes, 3000-303 Coimbra.
4 — Nos termos do artigo 26.º do referido decreto-lei, a consulta
pública terá a duração de 30 dias úteis.
5 — Nos termos do artigo 28.º do referido decreto-lei, as observações dos interessados deverão ser apresentadas junto da DRCC, que se
pronunciará num prazo de 15 dias úteis.
11 de fevereiro de 2019. — A Diretora-Geral do Património Cultural,
Paula Araújo da Silva.
312097531
Aviso (extrato) n.º 4447/2019
Homologação da lista unitária de ordenação final — Procedimento
concursal de regularização extraordinária de vínculos precários
publicado na Bolsa de Emprego Público com o Código da Oferta
OE201811/0116.
Para os efeitos do disposto no n.º 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, faz-se público que, após a homologação
por despacho de 24 de janeiro de 2019 do Exmo. Sr. Subdiretor-Geral
do Património Cultural, Dr. Filipe Manuel Campos Silva, encontra-se
afixada em local visível e público das instalações dos serviços centrais
da Direção-Geral do Património Cultural, sito no Palácio Nacional
da Ajuda, em Lisboa, e disponibilizada na sua página eletrónica em
www.patrimoniocultural.pt, a lista unitária de ordenação final dos
candidatos ao procedimento concursal de regularização extraordinária publicado na Bolsa de Emprego Público com o Código da Oferta
OE201811/0116.
Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto
recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
19 de fevereiro de 2019. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
312094607
Aviso (extrato) n.º 4448/2019
Homologação da lista unitária de ordenação final — Procedimento
concursal de regularização extraordinária de vínculos precários publicado na Bolsa de Emprego Público com o Código da
Oferta OE201810/0492.
Para os efeitos do disposto no n.º 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, faz-se público que, após a homologação
por despacho de 13 de fevereiro de 2019 do Exmo. Sr. Subdiretor-Geral
do Património Cultural, Dr. Filipe Manuel Campos Silva, encontra-se afixada em local visível e público das instalações dos serviços

centrais da Direção-Geral do Património Cultural, sito no Palácio
Nacional da Ajuda, em Lisboa, e disponibilizada na sua página eletrónica em www.patrimoniocultural.pt, a lista unitária de ordenação
final dos candidatos ao procedimento concursal de regularização extraordinária publicado na Bolsa de Emprego Público com o Código da
Oferta OE201810/0492.
Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto
recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.
19 de fevereiro de 2019. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
312094542
Aviso (extrato) n.º 4449/2019
Celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas
com João Pedro Silva Melancia
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que na sequência do procedimento concursal
aberto pelo aviso n.º 10132/2018, publicado em Diário da República
2.ª série n.º 144, de 27 de julho, foi celebrado, com efeitos a 01-01-2019,
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
sujeito a período experimental de função com João Pedro Silva Melancia, para ocupação de posto de trabalho previsto no mapa de pessoal
da Direção-Geral do Património Cultural, na carreira e categoria de
técnico superior.
19 de fevereiro de 2019. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
312111349
Aviso (extrato) n.º 4450/2019
Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento
concursal de regularização extraordinária de vínculos precários publicado na Bolsa de Emprego Público com o Código da
Oferta OE201810/0485.
Para os efeitos do disposto no n.º 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, faz-se público que, após a homologação
por despacho de 13 de fevereiro de 2019 do Exmo. Sr. Subdiretor-Geral
do Património Cultural, Dr. Filipe Manuel Campos Silva, encontra-se afixada em local visível e público das instalações dos serviços
centrais da Direção-Geral do Património Cultural, sito no Palácio
Nacional da Ajuda, em Lisboa, e disponibilizada na sua página eletrónica em www.patrimoniocultural.pt, a lista unitária de ordenação
final dos candidatos ao procedimento concursal de regularização extraordinária publicado na Bolsa de Emprego Público com o Código da
Oferta OE201810/0485.
Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto
recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
19 de fevereiro de 2019. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
312094494
Aviso (extrato) n.º 4451/2019
Conclusão do período experimental
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, e considerando ter sido dado cumprimento ao disposto
no n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em funções Públicas,
aprovada pelo diploma supracitado, torna-se público que, a trabalhadora
Cátia Sofia Pereira Lopes Pedroso, concluiu com sucesso o período
experimental, na sequência da celebração do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com esta Direção-Geral, para
o desempenho de funções na carreira e categoria de assistente técnico,
tendo-lhe sido atribuída e homologada por despacho de 17 de janeiro de
2019, do Exmo. Sr. Subdiretor-Geral do Património Cultural, Dr. Filipe
Manuel Campos Silva, a classificação final de 16,00 valores.
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 48.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, o tempo de duração do período
experimental é contado para efeitos da carreira e categoria.
19 de fevereiro de 2019. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
312094234

