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 Despacho n.º 5509/2014
Por Despacho n.º 14536/2013 publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 219, de 12 de setembro de 2013, deleguei no Subdiretor 
Geral Eugénio Carvalho Barata as competências relativas à coordenação 
e despacho dos processos referentes às matérias da competência das 
seguintes unidades orgânicas desta Direção Geral:

1 — Departamento de Organização e Gestão de Sistemas de Infor-
mação e Comunicação (DOGSIC)

2 — Departamento para a Modernização e Assuntos Jurídicos 
(DMAJ)

Pelo presente Despacho decido, ao abrigo do disposto na alínea a) do 
artigo 40.º do Código do Procedimento Administrativo, revogar a dele-
gação de competências constante no Despacho n.º 14536, anteriormente 
referido, na parte respeitante ao Departamento de Organização e Gestão 
de Sistemas de Informação e Comunicação.

Nestes termos, o DOGSIC passa a depender diretamente da Diretora 
Geral.

O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de abril de 2014.
11 de abril de 2014. — A Diretora -Geral, Lucília Maria Soromenha 

Ferra.
207765393 

 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 97/2014

Projeto de Decisão relativo à classificação como monumento de 
interesse público (MIP) do Depósito de Materiais da Companhia 
Cerâmica das Devesas, na Rua José Falcão, 199, Porto, União 
das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória, concelho e distrito do Porto.
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 3/02/2014, é intenção da Direção -Geral do Património Cul-
tural propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura a classificação 
como monumento de interesse público (MIP) do Depósito de Materiais 
da Companhia Cerâmica das Devesas, na Rua José Falcão, 199, Porto, 
União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São 
Nicolau e Vitória, concelho e distrito do Porto, conforme planta de de-
limitação anexa, a qual faz parte integrante do presente Anúncio.

2 — Nos termos do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 
de outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis nas 
páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), www.cultura-
norte.pt

b) Direção -Geral do Património Cultural (DGPC), www.patrimo-
niocultural.pt

c) Câmara Municipal do Porto, www.cm -porto.pt

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Norte 
(DRCN), Casa de Ramalde, Rua Igreja de Ramalde, 4149 -011 Porto.

4 — Nos termos do artigo 26.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, a consulta pública terá a duração de 30 dias úteis.

5 — Nos termos do artigo 28.º do mesmo decreto -lei, as observações 
dos interessados deverão ser apresentadas junto da DRCN, na Direção 
Regional de Cultura do Norte (DRCN), Casa de Ramalde, Rua Igreja 
de Ramalde, 4149 -011 Porto, que se pronunciará num prazo de 15 dias 
úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classifi-
cação será publicada no Diário da República, nos termos do artigo 32.º 
do diploma legal acima referido, data a partir da qual se tornará efetiva.

8 de abril de 2014. — O Diretor -Geral do Património Cultural, Nuno 
Vassallo e Silva. 
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 Gabinete de Estratégia, Planeamento 
e Avaliação Culturais

Aviso n.º 5262/2014
1 — O Gabinete de Estratégia, Planeamento e avaliação Culturais, 

pretende recrutar mediante o recurso à figura de mobilidade interna, 
na categoria, prevista nos artigos 59.º a 65.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, na sua redação atual, um técnico superior, licenciado 
em Economia, Gestão de Empresas e ou Contabilidade, para ocupação 
de um posto de trabalho previsto e não ocupado, na Direção de Servi-
ços de Gestão de Recursos e Informação, com vista ao desempenho 
funções no Núcleo de Gestão de Recursos Financeiros, com a seguinte 
caracterização:

1.1 — Caracterização do Posto de Trabalho: registo e carregamento 
dos orçamentos iniciais do GEPAC; análise financeira e controle da 
execução dos orçamentos da responsabilidade do Serviço; processa-
mento de despesas e registo das despesas efetuadas com recurso a fundo 
de maneio, registo de receitas, elaboração de pedidos de libertação de 
créditos, elaboração de pedidos de autorização de pagamentos, todos na 
aplicação GeRFIP; consulta, interpretação e avaliação dos documentos 
orientadores e demais legislação de suporte às atividades de adminis-
tração e execução dos orçamentos do Serviço; análise e elaboração 
dos documentos de prestação de contas de acordo com a Instrução 
n.º 1/2004 — 2.ªSecção do Tribunal de Contas, de 22 de janeiro, o Plano 
Oficial de Contabilidade Pública e de outros normativos orientadores; 
elaboração de propostas e informações com conhecimento da legislação 
específica que rege a execução orçamental e financeira; utilização de 
plataformas eletrónicas para consulta, recolha e reporte de informação, 
em interface com a Direção -Geral do Orçamento, Autoridade Tributária 
e Aduaneira, Segurança Social e Agência de Gestão da Tesouraria e da 
Dívida Pública — IGCP, E. P. E.; registo, controlo e reconciliação dos 
movimentos bancários, bem como das contas referentes a compras, 
vendas, fornecedores, outros devedores e credores e demais elementos 
contabilísticos; conhecimentos e experiência em contratação pública.

2 — Tipo de Oferta: Mobilidade interna, na categoria;
3 — Seleção: Análise Curricular e Entrevista Profissional;
4 — Remuneração: igual à que o trabalhador aufira no lugar de ori-

gem, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 39.º da Lei n.º 83 -C/2013, 
de 31 de dezembro (LOE/2014)

5 — Requisitos Gerais de Admissão:
5.1 — Ser titular de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado;

5.2 — Estar integrado na carreira Técnica Superior;
6 — Requisitos específicos de admissão:
6.1 — Licenciatura na área de economia, gestão de empresas e ou 

contabilidade
7 — Local de Trabalho: Gabinete de Estratégia, Planeamento e Ava-

liação Culturais (GEPAC), sita na Rua D. Francisco Manuel de Melo, 
n.º 15, 1070 -085 Lisboa.

8 — Prazo e forma de apresentação das candidaturas: os interessados/
as deverão, no prazo de 10 dias contados da publicação do presente aviso, 
enviar requerimento dirigido à Sra. Diretora Geral do GEPAC, com a 
menção expressa da modalidade da relação jurídica de emprego detida, 
da carreira, da posição e nível remuneratórios e respetivo montante. 
Deve ainda ser indicado o endereço eletrónico e número de telefone 
para posterior contacto.

9 — Documentos que acompanham a candidatura:
9.1 — Currículo profissional detalhado, devidamente rubricado e 

assinado;
9.2 — Fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações 

literárias.
10 — Envio de candidaturas: as candidaturas identificadas com a 

menção «Recrutamento por mobilidade interna» devem ser enviadas 
para a morada mencionada no ponto 7 deste aviso.

A presente oferta de emprego será igualmente publicitada em www. 
bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte à presente publicação.

14 de março de 2014. — A Diretora-Geral, Maria Fernanda Soares 
Rebelo Heitor.

207764997 

 Instituto Nacional de Estatística, I. P.

Despacho n.º 5510/2014
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e repu-

blicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, prevê no artigo 23.º 
a renovação da comissão de serviço dos titulares dos cargos de direção 
intermédia;

Considerando que a Dr.ª Maria da Conceição Correntes Veiga cor-
responde ao perfil pretendido para continuar as atribuições e objetivos 
do Serviço de Relações Externas e Cooperação do INE, I. P., e que a 
mesma detém as características especificamente adequadas ao exercício 
do cargo de diretora de serviço, cargo de direção intermédia do 2.º grau;

O conselho diretivo deliberou em 11 de fevereiro de 2014 renovar 
a comissão de serviço da diretora de serviço do Serviço de Relações 
Externas e Cooperação do INE, I. P., Dr.ª Maria da Conceição Correntes 
Veiga, a partir de 13 abril de 2014.

31 de março de 2014. — A Presidente do Conselho Diretivo, Alda 
de Caetano Carvalho.

207764631 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete do Secretário de Estado 
da Administração Pública

Despacho n.º 5511/2014
1 - Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos nºs 1, 

2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei nº 11/2012, de 20 de 
janeiro, designo como técnico especialista o licenciado José António 
Fernandes Pires técnico superior, da carreira de técnico superior do 
Quadro do Pessoal Comum da Direção-Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais, a exercer funções de jurista em regime de mobilidade na Di-
reção-Geral do Tribunal de Contas, para exercer as funções de assessoria 
jurídica no meu gabinete. 

2 - Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido Decreto-
Lei, o estatuto remuneratório do designado é o de adjunto de gabinete.

3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei, a 
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, 
que produz efeitos a partir de 1 de abril de 2014. 

4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo. 

10 de abril de 2014. — O Secretário de Estado da Administração 
Pública, José Maria Teixeira Leite Martins.




