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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Primeiro-Ministro

sucesso, do período experimental, na carreira e categoria de Assistente
Técnico, de Ana Paula Martinho de Matos Costa.
7 de Novembro de 2011. — O Presidente, Jorge Braga de Macedo.
205348409

Despacho n.º 15681/2011
1 — Nos termos do disposto nos n.os 4 e 6 do artigo 10.º da Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei
n.º 86-A/2011, de 12 de Julho, delego no Ministro de Estado e dos
Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo de Sacadura Cabral Portas, os poderes
que me estão legalmente conferidos relativamente à Agência para o
Investimento e o Comércio Externo de Portugal, E. P. E.
2 — Os poderes ora delegados, designadamente os relativos à definição das orientações estratégicas e ao acompanhamento da sua execução, serão exercidos em articulação com o Ministro da Economia e do
Emprego, Prof. Doutor Álvaro Santos Pereira.
3 — O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
15 de Novembro de 2011. — O Primeiro-Ministro, Pedro Passos
Coelho.
18962011

Direcção Regional de Cultura
de Lisboa e Vale do Tejo

Instituto de Gestão do Património
Arquitectónico e Arqueológico, I. P.
Aviso n.º 22723/2011
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 Convento de Cristo, e no site www.igespar.pt, a lista
unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para a
carreira e categoria de técnico superior na área de gestão, do mapa de
pessoal do Convento de Cristo, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, aberto por aviso n.º 13355/2011
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 28 de Junho
de 2011, homologada por despacho de 8 de Novembro de 2011, da
Subdirectora do IGESPAR, I. P., por delegação.
10 de Novembro de 2011. — A Directora do Departamento de Gestão,
em substituição, Fernanda Garção.
205349308

Despacho (extracto) n.º 15682/2011

Instituto dos Museus e da Conservação, I. P.

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do Artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 3 do Artigo 17.º da Lei
n.º 59/2008, de 1 de Setembro, torna-se público que se procedeu, nesta
data, à celebração de contrato de trabalho de funções públicas por tempo
indeterminado com Paula Carolina Ribeiro Nunes da Silva, na sequência
do procedimento concursal comum aberto pelo Aviso n.º 13844/2011,
publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 129, de 7 de Julho,
para o preenchimento de um posto de trabalho da carreira técnico superior do mapa de pessoal da Direcção Regional de Cultura de Lisboa
e Vale do Tejo.

Aviso n.º 22724/2011

10 de Novembro de 2011. — O Director Regional, João Soalheiro.
205347372

1 — Nos termos do 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 dos
candidatos aprovados nos métodos de selecção, homologada por meu
despacho, de 11 de Novembro de 2011, respeitante ao procedimento
concursal comum aberto pelo Aviso n.º 13629/2011, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 126, de 4 de Julho, com vista ao recrutamento
de 1 assistente técnico para o Museu Grão Vasco, com relação jurídica
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, conforme caracterização do mapa de
pessoal do Instituto dos Museus e da Conservação, I. P.
Candidatos admitidos

Classificação
final (valores)

Instituto de Investigação Científica Tropical, I. P.
Aviso (extracto) n.º 22721/2011
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, aplicável por força do n.º 2 do artigo 73.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei
n.º 59/2008, de 11 de Setembro, em conjugação com o n.º 2 da cláusula
6.ª do Acordo Colectivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 188, de 28 de Setembro de 2009 e do n.º 1
do artigo 1.º do Regulamento de Extensão n.º 1-A/2010, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 2 de Março de 2010, e após
homologação da Acta do Júri constituído para o efeito, torna-se pública a
conclusão, com sucesso, do período experimental, na carreira e categoria
de Técnico Superior, da Licenciada Elisabete Antunes Mendes.
3 de Novembro de 2011. — O Presidente, Jorge Braga de Macedo.
205348458
Aviso (extracto) n.º 22722/2011
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de Fevereiro, aplicável por força do n.º 2 do artigo 73.º do Regime do
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008,
de 11 de Setembro, em conjugação com o n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo
Colectivo de Trabalho n.º 1/2009, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 188, de 28 de Setembro de 2009 e do n.º 1 do artigo 1.º do
Regulamento de Extensão n.º 1-A/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 2 de Março de 2010, e após homologação da
Acta do Júri constituído para o efeito, torna-se pública a conclusão, com

1.º Rita Susana Costa Figueiredo. . . . . . . . . . . . . . . . .
2.º Rosa Maria dos Santos Fontes Ferreira . . . . . . . . .

16,70
12,35

2 — Ao abrigo do disposto na aliena d) do n.º 3 do artigo 30 da
Portaria, e em cumprimento da legislação supra citada, notificam-se os
interessados que esta mesma lista foi afixada ao público nas instalações
do Instituto dos Museus e da Conservação, I. P. e na página electrónica,
em www.imc-ip.pt.
3 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro, do despacho de homologação da lista de ordenação
final pode ser interposto recurso tutelar.
10 de Novembro de 2011. — O Director do Instituto dos Museu e da
Conservação, João Pires Brigola.
205347989

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Gabinete da Secretária de Estado
do Tesouro e das Finanças
Despacho n.º 15683/2011
I — Nos termos do disposto nos artigos 3.º, n.º 2, e 8.º, n.os 2 e 4, da Lei
Orgânica do XIX Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto-Lei

