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18 — Cada método de seleção é eliminatório, sendo excluídos os
candidatos que não compareçam a qualquer um, ou que obtenham uma
classificação inferior a 9,5 valores num deles, não lhes sendo aplicado
o método de seleção seguinte.
19 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente,
disponibilizada na página eletrónica da Agência para o Desenvolvimento
e Coesão, I. P., em www.adcoesao.pt e afixada nas instalações deste
Instituto.
20 — Classificação Final:
20.1 — A classificação final (CF) dos candidatos expressa-se numa
escala de 0 a 20 valores, com expressão até às centésimas, de acordo
com a especificidade de cada método, através da aplicação da seguinte
fórmula:
CF=0,7PC+0,3EPS
em que:
CF = Classificação Final
PC = Prova de Conhecimentos
EPS = Entrevista Profissional de Seleção
20.2 — Para os candidatos que se encontrem na situação descrita no
ponto 16.6 do presente aviso, a classificação final (CF) será obtida numa
escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas,
através da aplicação da seguinte fórmula:
CF=0,7AC+0,3EPS
em que:
CF = Classificação Final
AC = Avaliação Curricular
EPS = Entrevista Profissional de Seleção.
21 — Em situações de igualdade de valoração, aplica-se o disposto
no artigo 35.º da Portaria já mencionada.
22 — As atas do Júri, onde constam os parâmetros de avaliação e
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a
grelha classificativa e os sistemas de valoração final, serão facultados
aos candidatos, sempre que solicitados.
23 — De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 30.º da referida
Portaria, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas
previstas no seu n.º 3, para a realização da audiência dos interessados,
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
24 — O exercício do direito de participação dos interessados deverá
ser feito através do preenchimento de formulário tipo, de utilização
obrigatória, disponível no sítio da Agência para o Desenvolvimento e
Coesão, I. P., em www.adcoesao.pt.
25 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados,
após homologação, é publicitada na 2.ª série do Diário da República,
afixada em local visível e público das instalações da Agência para o
Desenvolvimento e Coesão, I. P., e disponibilizada na respetiva página
eletrónica, nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro.
26 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso será publicitado na
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), na página eletrónica da
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., em www.adcoesao.pt
e em jornal de expansão nacional, por extrato.
27 — Composição do Júri:
Presidente: Conceição José Mendes Moreno, Diretora de Unidade de
Política Regional da Agência, I. P.
Vogais efetivos: Nuno Miguel de Oliveira Romão, Coordenador do
Núcleo de Estudos e Políticas Territoriais da Unidade de Política Regional da Agência, I. P., que substitui o Presidente nas suas faltas e
impedimentos, e Carla Cristina Florêncio da Rocha Rodrigues, Coordenadora do Núcleo de Gestão de Recursos Humanos da Unidade de
Gestão Institucional da Agência, I. P.
Vogais suplentes: Paula Alexandra Alves de Burgo Fernandes, Técnica
Superior do Núcleo de Estudos e Políticas Territoriais da Agência, I. P.,
e Gabriela Silveira, Técnica Superior do Núcleo de Gestão de Recursos
Humanos da Agência, I. P.
28 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
23 de abril de 2015. — A Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Rosa
Maria Simões da Silva.
208595651

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro
Despacho n.º 4642/2015
Por meu despacho de 15 de abril de 2015, e ao abrigo do disposto no
artigo 22 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, foi autorizada
a acumulação de funções privadas, ao mestre Joaquim Manuel Sequeira
Marques, Técnico Superior do mapa de pessoal da CCDRC.
17 de abril de 2015. — A Presidente, Prof.ª Doutora Ana Maria
Pereira Abrunhosa.
208592962

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo
Despacho (extrato) n.º 4643/2015
Designação de substituto legal
Face ao disposto pelo n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 228/2012,
de 25 de outubro, designo o Vice-presidente, Dr. Joaquim Roberto Pereira
Grilo, para me substituir nas minhas faltas e impedimentos.
O presente despacho produz efeitos a partir desta falta.
4 de março de 2015. — O Presidente, António Costa Dieb.
208595084

Direção-Geral do Património Cultural
Anúncio n.º 82/2015
Inscrição da «Festa em honra de Nossa Senhora
da Penha de França» (Vista Alegre, Ílhavo) no Inventário
Nacional do Património Cultural Imaterial
1 — Nos termos do n.º 2 do Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 139/2009,
de 15 de junho, conjugado com o disposto pela alínea d) do Artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 115/2012, de 25 de maio, faço público que, por decisão
de 17 de dezembro de 2014, o Diretor-Geral do Património Cultural decidiu favoravelmente sobre o pedido de inscrição da «Festa em honra de
Nossa Senhora da Penha de França» (Vista Alegre, Ílhavo) no Inventário
Nacional do Património Cultural Imaterial, apresentado pela empresa
Vista Alegre — Atlantis, S. A.
2 — A decisão da Direção-Geral do Património Cultural sobre o pedido de inventariação da «Festa em honra de Nossa Senhora da Penha de
França» (Vista Alegre, Ílhavo) teve por fundamento, no enquadramento
dos critérios de apreciação a que se refere o Artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 139/2009, de 15 de junho:
2.1 — A importância de que se reveste esta manifestação do património cultural imaterial enquanto reflexo da identidade da comunidade
da Fábrica da Vista Alegre (Município de Ílhavo), em que esta tradição
se pratica;
2.2 — A importância de que se reveste esta manifestação do património cultural imaterial pela sua profundidade histórica, com origens
que remontam ao século XVIII, assim como pela sua forte ancoragem
social na comunidade da Fábrica da Vista Alegre (Município de Ílhavo);
2.3 — A produção e reprodução efetivas que caracterizam esta manifestação do património cultural na atualidade, não obstante as atuais ameaças à tradição, designadamente de âmbito social e religioso;
2.4 — A importância de que se reveste o pedido de inventariação
em apreço, em virtude de ter resultado de investigação desenvolvida
no âmbito da comunidade de detentores pelo Museu da Vista Alegre;
2.5 — As medidas de salvaguarda e valorização preconizadas para a
salvaguarda e viabilidade futura da tradição em apreço, designadamente
as de âmbito patrimonial, científico e social.
3 — A decisão da Direção-Geral do Património Cultural sobre o pedido de inventariação da «Festa em honra de Nossa Senhora da Penha
de França» (Vista Alegre, Ílhavo), teve ainda por fundamento:
3.1 — A conformidade do pedido de inventariação com os requisitos
definidos conjuntamente pelo Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15 de junho,
e pela Portaria n.º 196/2010, de 9 de abril;
3.2 — A ausência de pareceres contrários à conclusão do procedimento de inventariação: a) em sede da fase de consulta direta sobre o
procedimento de inventariação, a que se refere o n.º 1 do Artigo 13.º
do Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15 de junho; b) em sede da fase de
consulta pública sobre o procedimento de inventariação, a que se refere
o Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15 de junho;
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3.3 — O facto de que o pedido de inventariação resultou da iniciativa da comunidade no âmbito da qual se realiza a “Festa em honra de
Nossa Senhora da Penha de França” (Vista Alegre, Ílhavo), tendo em
vista a valorização desta manifestação do património cultural imaterial
à escala nacional.
4 — Em resultado da conclusão do procedimento de inventariação da
«Festa em honra de Nossa Senhora da Penha de França» (Vista Alegre,
Ílhavo) a respetiva Ficha de Inventário é disponibilizada publicamente
na página eletrónica de acesso ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (endereço web: www.matrizpci.dgpc.pt), de
acordo com o Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15 de junho.
5 — Conforme previsto no Artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 139/2009,
de 15 de junho, a inventariação da «Festa em honra de Nossa Senhora
da Penha de França» (Vista Alegre, Ílhavo) é objeto de revisão ordinária
em períodos de 10 anos, sem prejuízo de revisão em período inferior
sempre que sejam conhecidas alterações relevantes, sendo que qualquer
interessado pode suscitar, a todo o tempo, a revisão ou a atualização do
respetivo inventário.
20 de abril de 2015. — O Diretor-Geral do Património Cultural,
Nuno Vassallo e Silva.
208595595
Anúncio n.º 83/2015
Inscrição da «Produção de Figurado em Barro de Estremoz»
no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial
1 — Nos termos do n.º 2 do Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 139/2009,
de 15 de junho, conjugado com o disposto pela alínea d) do Artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 115/2012, de 25 de maio, faço público que, por decisão
de 17 de dezembro de 2014, o Diretor-Geral do Património Cultural
decidiu favoravelmente sobre o pedido de inscrição da «Produção de
Figurado em Barro de Estremoz» no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, apresentado pelo Município de Estremoz.
2 — A decisão da Direção-Geral do Património Cultural sobre o pedido de inventariação da «Produção de Figurado em Barro de Estremoz»
teve por fundamento, no enquadramento dos critérios de apreciação a
que se refere o Artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15 de junho:
2.1 — A importância de que se reveste esta manifestação do património cultural imaterial enquanto reflexo da identidade da comunidade de
Estremoz em que esta tradição se pratica;
2.2 — A importância de que se reveste esta manifestação do património cultural imaterial pela sua profundidade histórica, com origens
que remontam pelo menos ao século XVII, assim como pela sua forte
ancoragem social na comunidade de Estremoz;
2.3 — A produção e reprodução efetivas que caracterizam esta manifestação do património cultural na atualidade, não obstante as atuais
ameaças expressas na dificuldade de formação de novos praticantes da
tradição no âmbito da própria comunidade;
2.4 — A importância de que se reveste o pedido de inventariação em
apreço, em virtude de ter resultado de investigação desenvolvida pelo
Museu Municipal de Estremoz;
2.5 — As medidas de salvaguarda e valorização preconizadas para a
salvaguarda e viabilidade futura da tradição em apreço, designadamente
as de âmbito patrimonial, científico e educativo.
3 — A decisão da Direção-Geral do Património Cultural sobre o pedido de inventariação da «Produção de Figurado em Barro de Estremoz»,
teve ainda por fundamento:
3.1 — A conformidade do pedido de inventariação com os requisitos
definidos conjuntamente pelo Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15 de junho,
e pela Portaria n.º 196/2010, de 9 de abril;
3.2 — A ausência de pareceres contrários à conclusão do procedimento de inventariação: a) em sede da fase de consulta direta sobre o
procedimento de inventariação, a que se refere o n.º 1 do Artigo 13.º
do Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15 de junho; b) em sede da fase de
consulta pública sobre o procedimento de inventariação, a que se refere
o Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15 de junho;
3.3 — O facto de que o pedido de inventariação resultou da iniciativa
da comunidade no âmbito da qual se realiza a «Produção de Figurado
em Barro de Estremoz», tendo em vista a valorização desta manifestação
do património cultural imaterial à escala nacional.
4 — Em resultado da conclusão do procedimento de inventariação
da «Produção de Figurado em Barro de Estremoz» a respetiva Ficha de
Inventário é disponibilizada publicamente na página eletrónica de acesso
ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (endereço web:
www.matrizpci.dgpc.pt), de acordo com o Artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 139/2009, de 15 de junho.
5 — Conforme previsto no Artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 139/2009,
de 15 de junho, a inventariação da «Produção de Figurado em Barro de

Estremoz» é objeto de revisão ordinária em períodos de 10 anos, sem
prejuízo de revisão em período inferior sempre que sejam conhecidas
alterações relevantes, sendo que qualquer interessado pode suscitar,
a todo o tempo, a revisão ou a atualização do respetivo inventário.
20 de abril de 2015. — O Diretor-Geral do Património Cultural,
Nuno Vassallo e Silva.
208595902
Aviso n.º 4995/2015
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
torna-se público que Paula Cristina Ferraz Alves Salgado, assistente
técnica em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo incerto, cessa funções a seu pedido com efeitos a 1 de fevereiro
de 2015, no Museu Nacional do Azulejo, por motivo de denúncia.
17 de abril de 2015. — O Diretor do Departamento de Planeamento,
Gestão e Controlo, Manuel Diogo.
208592427
Aviso (extrato) n.º 4996/2015
Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, faz-se público que, após a homologação por despacho do Diretor-Geral do Património Cultural de 30 de
março de 2015, a lista unitária de ordenação final dos candidatos ao
procedimento concursal comum para preenchimento de 1 (um) posto
de trabalho na carreira e categoria de técnico superior (engenheiro
mecânico) do mapa de pessoal da DGPC, para o exercício de funções
na área de gestão e coordenação da conservação, manutenção e requalificação dos sistemas de climatização dos edifícios afetos à DGPC, bem
como a gestão da eficiência energética dos mesmos, designadamente
em imóveis classificados, aberto pelo aviso n.º 14220/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 245, de 19 de dezembro,
encontra-se afixada em local visível e público das instalações dos serviços centrais da DGPC, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, e
disponibilizada na sua página eletrónica em www.patrimoniocultural.pt.
20 de abril de 2015. — O Diretor do Departamento de Planeamento,
Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
208591844
Aviso n.º 4997/2015
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
torna-se pública a lista nominativa do pessoal que cessou funções nesta
Direção-Geral por motivos de aposentação, no período de 1 de março
a 1 de abril de 2015.
Nome

Carreira/categoria

Produção
de efeitos

Isabel Maria Lage do Vale Técnico Superior . . . . 01/03/2015
Duarte.
Ana Leite Dias . . . . . . . . . . . . Assistente Técnico . . . 01/04/2015
Maria de Lourdes de Oliveira Assistente Operacional 01/04/2015
Coelho Mendes.
21 de abril de 2015. — O Diretor do Departamento de Planeamento,
Gestão e Controlo, Manuel Diogo.
208591788
Aviso n.º 4998/2015
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
torna-se público que o trabalhador Joaquim Maria Valença Pais de Brito,
a exercer o cargo de Diretor de Serviços em comissão de serviço, cessou
funções nesta Direção-Geral por motivos de aposentação em 21 de março
de 2015, por limite de idade.
21 de abril de 2015. — O Diretor do Departamento de Planeamento,
Gestão e Controlo, Manuel Diogo.
208591828

