55785

Diário da República, 2.ª série — N.º 219 — 11 de Novembro de 2010
A referida lista foi homologada por Despacho do Director, Eduardo
Luciano Crespo Relvas, a 21 de Outubro de 2010, tendo sido afixada
no placard da entrada principal da Escola, publicitada na respectiva
página electrónica.
Portalegre, 4 de Novembro de 2010. — O Director, Eduardo Luciano
Crespo Relvas.
203902023

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Direcção-Geral do Ensino Superior

Direcção Regional de Cultura do Algarve
Aviso (extracto) n.º 23084/2010
Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, avisa-se que se encontra afixada nas
instalações da Direcção Regional de Cultura do Algarve, sita na Rua
Francisco Horta n.º 9 — 1.º D em Faro e no site www.cultalg.pt, a lista
unitária de ordenação final do procedimento concursal comum, para o
recrutamento de 1 técnico superior (arquitectura) previsto no mapa de
pessoal, da Direcção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg), aberto
por aviso n.º 12265/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 118, de 21 de Junho, homologada por despacho da Directora Regional
da DRCAlg., de 05 de Novembro de 2010.
5 de Novembro de 2010. — A Directora Regional, Dália da Conceição Paulo.
203908861

Despacho n.º 17054/2010
Considerando que o n.º 1 do ponto 4 das normas técnicas nacionais
para atribuição de bolsa de estudo a estudantes do ensino superior no
ano lectivo de 2010-2011, aprovadas por despacho do director-geral do
Ensino Superior, de 15 de Outubro de 2010, e publicadas pelo Aviso
n.º 20906-A/2010 (2.ª série), de 19 de Outubro, prevê, sem prejuízo do
definido no Despacho n.º 14565-A/2010 (2.ª série), de 20 de Setembro,
que o prazo para a apresentação de requerimento de bolsa de estudo não
será superior a 20 dias úteis a contar do acto de inscrição no respectivo
ciclo de estudos;
Considerando contudo que se mostra agora desejável a fixação de um
novo prazo aplicável aos estudantes cujo acto de inscrição no respectivo
ciclo de estudos tenha sido efectuado em momento anterior à data da
entrada em vigor das normas técnicas nacionais, publicadas pelo Aviso
n.º 20906-A/2010 (2.ª série), de 19 de Outubro;
Determino:
Sem prejuízo do definido no Despacho n.º 14565-A/2010 (2.ª série),
de 20 de Setembro, os estudantes cujo acto de inscrição no respectivo
ciclo de estudos tenha sido efectuado em momento anterior à data da
entrada em vigor das normas técnicas nacionais, publicadas pelo Aviso
n.º 20906-A/2010 (2.ª série), de 19 de Outubro, poderão apresentar o
requerimento para atribuição de bolsa de estudo até ao dia 30 de Novembro de 2010, inclusive.
Lisboa, 20 de Outubro de 2010. — O Director-Geral do Ensino Superior, António Ângelo Morão Dias.
203901765

MINISTÉRIO DA CULTURA
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 17055/2010
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 36.º do Código do Procedimento Administrativo, em conjugação com o disposto no n.º 3
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 321/2009, de 11 de Dezembro,
que aprovou a Lei Orgânica do XVIII Governo Constitucional, e
do artigo 109.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, e de forma complementar à
minha delegação de competências efectuada através do despacho
n.º 431/2010, de 29 de Dezembro de 2009, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 4, de 7 de Janeiro de 2010, subdelego no
Secretário de Estado da Cultura, Dr. Elísio Costa Santos Summavielle, no âmbito dos serviços e organismos sujeitos à sua direcção,
superintendência e tutela, os poderes decorrentes do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, que me foram delegados, com
faculdade de subdelegação, pelo despacho n.º 1379/2010, de 12 de
Janeiro, do Primeiro-Ministro, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 14, de 21 de Janeiro de 2010.
2 — Consideram-se ratificados todos os actos praticados pelo Secretário de Estado da Cultura, no âmbito definido no presente despacho.
5 de Novembro de 2010. — A Ministra da Cultura, Maria Gabriela
da Silveira Ferreira Canavilhas.
203909047

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico
e Arqueológico, I. P.
Anúncio n.º 10853/2010
Arquivamento do procedimento de classificação da Linha Ferroviária do Tua, concelhos de Carrazeda de Ansiães, Vila Flor e
Mirandela, distrito de Bragança, e concelhos de Alijó e Murça,
distrito de Vila Real.
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º e do n.º 1 do artigo 24.º do
Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, faço público que, por meu
despacho desta data, exarado sobre parecer da Secção do Património
Arquitectónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura, aprovado em Sessão de 3 de Novembro de 2010, e ao abrigo do disposto
no artigo 23.º do referido decreto-lei, determinei o arquivamento do
procedimento de classificação da Linha Ferroviária do Tua, concelhos
de Carrazeda de Ansiães, Vila Flor e Mirandela, distrito de Bragança,
e concelhos de Alijó e Murça, distrito de Vila Real, cuja abertura foi
objecto do Anúncio n.º 8665/2010, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 175, de 8 de Setembro.
2 — A partir do presente Anúncio, a Linha Ferroviária do Tua deixa de
estar em vias de classificação e fica sem efeito a zona geral de protecção
então instituída pelo ponto 2 do referido Anúncio.
4 de Novembro de 2010. — O Director do IGESPAR, I. P., Gonçalo
Couceiro.
203902923
Aviso (extracto) n.º 23085/2010
Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 36.º da Portaria
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, avisa-se que se encontra afixada
nas instalações do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P., sito no Palácio Nacional da Ajuda,
e no site www.igespar.pt, a lista unitária de ordenação final do
procedimento concursal comum para a carreira de assistente técnico, categoria assistente técnico (área de expediente e arquivo),
na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, aberto por aviso n.º 12671/2010 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 24 de Junho de 2010, homologada por despacho do Director do IGESPAR, I. P., de 3 de
Novembro de 2010.
Lisboa, 5 de Novembro de 2010. — A Directora do Departamento de
Gestão, em substituição, Fernanda Garção.
203912919
Despacho (extracto) n.º 17056/2010
Por despacho de 2 de Novembro de 2010 do Director do
IGESPAR,I. P.:
Luís Fernando Honório de Melo e Silva, técnico superior da carreira técnica superior, do mapa de pessoal do Instituto de Gestão do
Património Arquitectónico e Arqueológico — renovada a comissão de
serviço, por mais 3 anos, no cargo de Director de Serviços do Departamento Jurídico e de Contencioso do mesmo Instituto, com efeitos a
2 de Dezembro de 2010.
Lisboa, 2 de Novembro de 2010. — A Directora do Departamento de
Gestão, em substituição, Fernanda Garção.
203903409

