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PARTE C
CULTURA
Direção-Geral das Artes
Aviso n.º 7361-A/2018
A Direção-Geral das Artes (DGARTES) torna público, através do
presente aviso, a abertura de concurso para a apresentação de candidaturas no âmbito do Programa de Apoio a Projetos, no domínio da
programação e desenvolvimento de públicos, e no montante financeiro
global disponível de € 400.000,00, fixado por despacho do Secretário
de Estado da Cultura de 28/05/2018.
O procedimento decorre nos termos do Decreto-Lei n.º 103/2017 de
24 de agosto (Regime de Atribuição de Apoios Financeiros do Estado
às Artes Visuais, Performativas e Cruzamento Disciplinar) e da Portaria
n.º 301/2017, de 16 de outubro (Regulamento dos Programas Apoio às
Artes) e o respetivo Aviso de Abertura, com todas as condições aplicáveis, encontra-se disponível para consulta dos interessados no Balcão
Artes, em https://www.dgartes.gov.pt/.
28 de maio de 2018. — A Subdiretora-Geral das Artes, Ana Isabel
Ribeiro Isaac Senha.
311385388
Aviso n.º 7361-B/2018
A Direção-Geral das Artes (DGARTES) torna público, através do presente aviso, a abertura de concurso para a apresentação de candidaturas
no âmbito do Programa de Apoio a Projetos, no domínio da criação, e
no montante financeiro global disponível de € 700.000,00, fixado por
despacho do Secretário de Estado da Cultura de 28/05/2018.

O procedimento decorre nos termos do Decreto-Lei n.º 103/2017 de
24 de agosto (Regime de Atribuição de Apoios Financeiros do Estado
às Artes Visuais, Performativas e Cruzamento Disciplinar) e da Portaria
n.º 301/2017, de 16 de outubro (Regulamento dos Programas Apoio às
Artes) e o respetivo Aviso de Abertura, com todas as condições aplicáveis, encontra-se disponível para consulta dos interessados no Balcão
Artes, em https://www.dgartes.gov.pt/.
28 de maio de 2018. — A Subdiretora-Geral das Artes, Ana Isabel
Ribeiro Isaac Senha.
311385411
Aviso n.º 7361-C/2018
A Direção-Geral das Artes (DGARTES) torna público, através do
presente aviso, a abertura de concurso para a apresentação de candidaturas no âmbito do Programa de Apoio a Projetos, no domínio da
circulação nacional e desenvolvimento de públicos, e no montante
financeiro global disponível de € 300.000,00, fixado por despacho do
Secretário de Estado da Cultura de 28/05/2018.
O procedimento decorre nos termos do Decreto-Lei n.º 103/2017 de
24 de agosto (Regime de Atribuição de Apoios Financeiros do Estado
às Artes Visuais, Performativas e Cruzamento Disciplinar) e da Portaria
n.º 301/2017, de 16 de outubro (Regulamento dos Programas Apoio
às Artes) e o respetivo Aviso de Abertura, com todas as condições
aplicáveis, encontra-se disponível para consulta dos interessados no
Balcão Artes, em https://www.dgartes.gov.pt/.
28 de maio de 2018. — A Subdiretora-Geral das Artes, Ana Isabel
Ribeiro Isaac Senha.
311385314

PARTE H
MUNICÍPIO DE MATOSINHOS
Aviso n.º 7361-D/2018
Dr.ª Luísa Maria Neves Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal
de Matosinhos, faz público que:
Em cumprimento do disposto no n.º 1, do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho adaptado à Administração Local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho, torna-se pública que
as deliberações sobre as alegações apresentadas em sede de audiência prévia dos interessados, relativas à intenção de eliminação dos
candidatos após aplicação do 1.º método de seleção, prova teórica
escrita de conhecimentos gerais e específicos, do concurso externo
de ingresso para admissão de estagiários ao provimento de quinze
postos de trabalho de Agentes Municipais de 2.ª classe da carreira
de Policia Municipal, para a Policia Municipal e Fiscalização, Aviso
n.º 967/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 14 de
19 de janeiro de 2018, bem como as listas de candidatos eliminados
nesta fase e dos que prosseguem para a fase seguinte, exame psicológico de seleção encontram-se disponíveis na página eletrónica da
Autarquia, http://www.cm-matosinhos.pt/pages/119, e em painel em

frente ao departamento de Recursos Humanos, no edifício dos Paços
do Concelho.
Notifica-se os candidatos excluídos, que as deliberações do júri são
suscetíveis de recurso hierárquico, nos termos dos artigos 43.º e 44.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho adaptado à Administração
Local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho, a apresentar no prazo
de oito (8) dias, o qual deverá ser dirigido à Exma. Sr.ª Presidente da
Câmara de Matosinhos. O recurso hierárquico em referência não tem
efeito suspensivo, conforme estipulado no artigo 45.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de julho.
Notifica-se ainda, os candidatos admitidos, para a realização do
segundo método de seleção, exame psicológico de seleção, a realizar
no dia 2 de junho de 2018, na Escola Secundária João Gonçalves
Zarco, sito na Av. Villagarcia de Arosa 4454-504 Matosinhos, no horário referido no anexo I da ata n.º 6, disponível na página eletrónica
da Autarquia, http://www.cm-matosinhos.pt/pages/119, e em painel
em frente ao departamento de Recursos Humanos, no edifício dos
Paços do Concelho.
24/05/2018. — A Presidente da Câmara, Dr.ª Luísa Salgueiro.
311376631

