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2 — Autorizo a presidente no Instituto Politécnico do Porto, professora
coordenadora Maria do Rosário Gambôa Lopes de Carvalho, a subdelegar as competências referidas no n.º 1 do presente despacho nos termos
fixados pelo n.º 2 do despacho n.º 26445/2009, de 4 de Dezembro.
3 — As adjudicações inerentes a empreitadas de obras públicas efectuadas nos termos das alíneas d) e e) do n.º 1 do despacho n.º 26445/2009,
de 4 de Dezembro, devem ser comunicadas, aquando da sua autorização, ao Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações
Internacionais.
4 — O presente despacho produz efeitos a partir da data de entrada em
funções da professora coordenadora Maria do Rosário Gambôa Lopes
de Carvalho como presidente do Instituto Politécnico do Porto.
19 de Fevereiro de 2010. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.
202953052
Despacho n.º 3739/2010
Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º a 41.º do
Código do Procedimento Administrativo, do artigo 151.º da Lei
n.º 62/2007, de 10 de Setembro (Regime Jurídico das Instituições
de Ensino Superior), da alínea b) do n.º 2 do artigo 161.º do Regime
do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei
n.º 59/2008, de 11 de Setembro, da alínea c) do n.º 1 e da alínea c) do
n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e dos
artigos 109.º e 110.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 278/2009, de 2 de Outubro:
1 — Delego no novo presidente do Instituto Politécnico de Santarém, professor coordenador Jorge Alberto Guerra Justino, com
a possibilidade de subdelegar, as competências para a prática dos
actos a que se refere o n.º 1 do despacho n.º 26 445/2009, de 4 de
Dezembro, desde que, em todos os casos, esteja assegurada a prévia
cabimentação orçamental.
2 — Autorizo o presidente no Instituto Politécnico de Santarém,
professor coordenador Jorge Alberto Guerra Justino, a subdelegar as
competências referidas no n.º 1 do presente despacho nos termos fixados
pelo n.º 2 do despacho n.º 26 445/2009, de 4 de Dezembro.
3 — As adjudicações inerentes a empreitadas de obras públicas
efectuadas nos termos das alíneas d) e e) do n.º 1 do despacho n.º 26
445/2009, de 4 de Dezembro, devem ser comunicadas, aquando da
sua autorização, ao Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e
Relações Internacionais.
4 — O presente despacho produz efeitos a partir da data de entrada
em funções do professor coordenador Jorge Alberto Guerra Justino como
presidente do Instituto Politécnico de Santarém.
19 de Fevereiro de 2010. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.
202953077

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Aviso n.º 4310/2010
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final,
do Procedimento concursal comum, para preenchimento de um posto
de trabalho, na categoria de técnico superior, da carreira técnica superior, (Informática) para assessoria ao Conselho Directivo, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT, I. P.), aberto pelo Aviso
n.º 21252/2009, de 24 de Novembro de 2009.
Nome

1.º Bruno Miguel Morgado Cardoso Monteiro . . . . . . .
2.º Isabel Cristina Assis Andadre de Moura. . . . . . . . . .
3.º Paulo Luís Camacho Rodrigues Brás . . . . . . . . . . . .

Classificação
final

17,17
14,68
13,36

A presente lista foi homologada por meu despacho de dezassete de
Fevereiro de 2010, tendo sido afixada na sede da FCT,IP., e publicitada
na página electrónica deste Organismo, bem como notificada aos candidatos, nos termos do n.º 5 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro.
17 de Fevereiro de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo,
João José dos Santos Sentieiro.
202946784

MINISTÉRIO DA CULTURA
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 3740/2010
1 — Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 97/2007, de 29 de Março, que aprovou a Lei Orgânica do Instituto
dos Museus e da Conservação, I. P., na alínea a) do n.º 5 e na alínea
a) do n.º 7, ambos do artigo 1.º dos respectivos Estatutos, aprovados
pela Portaria n.º 377/2007, de 30 de Março, e ao abrigo do disposto no
n.º 1 do artigo 18.º e nos n.os 3 a 5 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005,
de 30 de Agosto, e 64-A/2008, de 31 de Dezembro, nomeio o Doutor
António Manuel Filipe Rocha Pimentel para exercer, em comissão
de serviço, o cargo de director do Museu Nacional de Arte Antiga,
equiparado para todos os efeitos legais a cargo de direcção superior
de 2.º grau, cujo currículo académico e profissional, que se anexa
ao presente despacho, evidencia perfil adequado e demonstrativo da
aptidão e da experiência profissional necessários ao cargo em que é
investido.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Março de 2010.
17 de Fevereiro de 2010. — A Ministra da Cultura, Maria Gabriela
da Silveira Ferreira Canavilhas.
Síntese curricular
Nome: António Manuel Filipe Rocha Pimentel.
Habilitações literárias — licenciatura em História (variante de História da Arte), pela Universidade de Coimbra (1985), com classificação
final de 16 valores; mestrado em História Cultural e Política de Época
Moderna, pela Universidade de Coimbra (1991), com classificação
final de Muito bom por unanimidade; doutoramento em História, na
especialidade de História da Arte (2003), com classificação de distinção
e louvor por unanimidade.
Perfil profissional — é professor auxiliar de nomeação definitiva da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde ingressou como
assistente estagiário em 1986; de 1 de Outubro de 2005 a 15 de Setembro
de 2009 exerceu as funções de director do Instituto de História da Arte
da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que acumularia,
a partir de 8 de Abril de 2007, com as de pró-reitor da Universidade
de Coimbra, com competências na área do Património, Turismo e da
Candidatura da Universidade a Património Mundial (UNESCO), que
cessaria, de igual modo, a 15 de Setembro de 2009, data em que assumiu as de director do Museu Grão Vasco (Viseu), em resultado de
procedimento concursal e em regime de comissão de serviço. Além da
actividade académica de docência e investigação, possui experiência
de coordenação, gestão e programação inerente aos cargos e funções
desempenhados, âmbito no qual exerce as funções de coordenador do
mestrado em Gestão e Programação Cultural da Faculdade de Letras
da Universidade de Coimbra.
Perfil académico — galardoado com o Prémio Gulbenkian de História
da Arte 1992/94, académico correspondente nacional da Academia Nacional de Belas Artes, membro da Sociedade Científica da Universidade
Católica Portuguesa e membro permanente do júri do Prémio Dr. Vasco
Valente de artes decorativas, do Círculo Dr. José de Figueiredo do Museu Nacional de Soares dos Reis (Porto); colabora regularmente com
instituições científicas nacionais e internacionais e conta com mais de
seis dezenas de títulos publicados, a grande maioria em prestigiadas
publicações científicas nacionais e estrangeiras ou catálogos de exposições, em Espanha, França, Itália, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Polónia,
Eslováquia, Eslovénia e Brasil.
O seu trabalho tem incidido, fundamentalmente, sobre a arte barroca portuguesa, em diversos domínios, mas o seu interesse pelos
mecanismos de representação do poder levá-lo-ia a centrar os seus
estudos no âmbito da arquitectura áulica e palaciana (como obra de
arte total), que tem procurado delimitar enquanto área científica, que
projecta para uma necessária diacronia, ao mesmo tempo que impõe
uma nova metodologia, necessariamente transversal, no que respeita
ao modo de fazer História da Arte. Especialista no património da Universidade de Coimbra é coordenador científico do respectivo dossiê
Candidatura UNESCO.
202944889
Despacho n.º 3741/2010
Considerando que a subdirectora-geral da Biblioteca Nacional de Portugal, Doutora Maria Inês Durão de Carvalho Cordeiro, nomeada através
do despacho n.º 13 034-E/2007, de 25 de Maio, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 120, de 25 de Junho de 2007, deu conhecimento

