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 CULTURA

Direção-Geral do Património Cultural

Aviso n.º 7030/2021

Sumário: Lista de candidatos admitidos e excluídos do procedimento concursal de seleção 
internacional para o provimento dos cargos de direção dos museus, monumentos e 
palácios da Direção-Geral do Património Cultural.

Lista de candidatos admitidos e excluídos do procedimento concursal

Atento o previsto no artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo, torna -se público que:
1 — Nos termos do disposto nos artigos 13.º e 14.º do Regime Jurídico de Autonomia de Ges-

tão dos Museus, Monumentos e Palácios, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 78/2019, de 5 de junho, 
conjugado com o artigo 1.º, n.º 3, da Portaria n.º 223/2012, de 24 de julho, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 263/2019, de 26 de agosto, foi aberto o Procedimento Concursal de Seleção 
Internacional para o Provimento do Cargo de Direção Intermédia de 1.º Grau, de acordo com o 
Aviso n.º 9312 -A/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 118, de 19 de junho, com a 
Retificação n.º 526 -A/2020, publicada no D.R. de 29 de julho, o Aviso n.º 11194 -A/2020, publicado 
no D.R. de 3 de agosto, e o Aviso n.º 3898/2021, publicado no D.R. de 2 de março (Oferta BEP 
OE202006/0779).

2 — Reunidos os júris dos concursos para o Palácio Nacional de Mafra, referência B, Museu 
Nacional dos Coches, referência F, Museu Nacional de Etnologia/Museu de Arte Popular, referên-
cia G, e Museu Nacional do Teatro e da Dança, referência H, foram aprovadas as respetivas listas 
respeitantes aos candidatos admitidos e excluídos, as quais se encontram publicitadas no sítio da 
internet da Direção -Geral do Património Cultural, em www.patrimoniocultural.gov.pt.

29 de março de 2021. — O Diretor -Geral do Património Cultural, Bernardo Xavier Alabaça.
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