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Procedimento concursal comum para o preenchimento de 4 (quatro) postos de trabalho*na
carreira e categoria de assistente técnico do mapa de pessoal da Direção-Gerat do Património
Cultural, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para o desempenho de funções na área de vigilância, receção, atendimento de
visitantes, bilheteira e loja no Museu Nacional de Etnologia / Museu de Arte Popular.

DESPACHO DE HOMOLOGAçÃO

Em observância da alínea a) do ne 1 do artigo 30e da Portaria ne 125-A/2019, de 30 de abril,

alterada e republicada pela Portaria n.e 72-A/2021 de 11 janeiro, homologo a proposta em
anexo, referente à decisão de cessação do procedimento concursal comum identificado em
epígrafe, devido à inexistência de candidatos para a prossecução do procedimento.

O presente Despacho de Homologação deverá ser afixado em local visível e público

das

instalações da Direção-Geral do Património Cultural e disponibilizado na sua página eletrónica,
em www.patrimoniocultural.gov.pt, devendo ainda ser publicado um aviso na 2.a série dg Diário
da Repúblico com informação sobre a sua publicitação.

Lisboa, em 08 de abril de 202L.

O Diretor-Geral,

Em anexo: Ata número cinco, de 05 de abril de 2O2t.
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--- Ao quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, pelas dez horas, nas instalações do

Museu Nacional de Etnologia/Museu de Arte Popular, reuniu o júri do procedimento concursal comum
com vista à ocupação de quatro (4) postos de trabalho não ocupados no mapa de pessoal da DireçãoGeral do Património Cultural na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, na carreira e categoria de assistente técnico, para exercer funções na área de vigilância,
receção, atendimento de visitantes, bilheteira e loja no Museu Nacional de Etnologia/Museu de Arte
Popular, cuja abertura foi autorizada por despacho do Exmo. Senhor Diretor-Geral, Eng.o Bernardo Xavier
Alabaça, de 14 de setembro de 2020, estando presentes o Presidente, Paulo Jorge Moreno Ferreira da
Costa, Diretor do Museu Nacional de Etnologia/Museu de Arte Popular (MNE/MAP), e os vogais, Ana
lsabel Bernardo Botas eJosé Miguel Bernardo, técnicos superiores do MNE/MAP, com o seguinte ponto
de trabalho:

------- 1. Análise da realização da audiência dos interessados.
------- 2. Cessação do procedimento concursal.

--:-----

------- 1.1 No que concerne ao ponto um da ordem de trabalhos, findo o prazo fixado para audiênciados
interessados, efetuada nos termos do Código do Procedimento Administrativo, sem que os candidatos
excluídos se pronunciassem, o

júri deliberou, manter a exclusão dos mesmos por não comparência

no

primeiro método de seleção.-

--'----2.7. Tendo em conta a exclusão dos dois candidatos por não comparência no primeiro método de
seleção, determinou o júri, por unanimidade, a cessação do procedimento concursal, nos termos da alínea a) do ns 1 do artigo 3Os da Portaria ns 1,25-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Porta-

ria n.e t2-A/2021, de 11 de janeiro.
------- 3. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai
ser assinada por todos os membros do Júri.

O

júri,

O Presidente,

L.

J.,-

.-.r-:L,

:rr À C-\

(Poulo lorge Moreno Ferreiro do Costo)
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O 1s Vogalefetivo,

O 2e Vogal efelivo,
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