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 ANEXO V 

  
 204765396 

 Academia Portuguesa da História

Aviso n.º 12567/2011
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e alínea d) do n.º 3, do ar-

tigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, alterada pela Por-
taria 145 -A/2011, de 6 de Abril, notificam  -se os candidatos excluídos 
do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 
de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 
1 posto de trabalho da carreira assistente técnico, do mapa de pessoal 
da Academia Portuguesa da História, aberto pelo Aviso n.º 93591/2011, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 78 de 20 de Abril, para 
se pronunciarem, querendo, sobre a exclusão, em sede de audiência de 
interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, no 
prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso.

2 — Para o efeito, deverá utilizar -se obrigatoriamente o formulário 
aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, da Directora  -Geral da Admi-
nistração e do Emprego Público, de 29 de Abril de 2009, e disponível 
na página electrónica da Academia Portuguesa da História.

3 — Mais se notifica os interessados que a lista dos candidatos ex-
cluídos, e respectivos fundamentos de exclusão, se encontra afixada 
para consulta na Academia Portuguesa da História, sito na Alameda 
das Linhas de Torres, n.º 198 -200, 1769 -024 Lisboa, podendo ainda ser 
consultada em www.academiaportuguesadahistoria.gov.pt.

6 de Junho de 2011. — A Presidente, Manuela Mendonça.
204767786 

 Inspecção-Geral das Actividades Culturais

Aviso n.º 12568/2011
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 83 -A/2009, de 

22 de Janeiro, e após homologação por meu despacho de 2 de Junho de 2011, 
torna -se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 
ao procedimento concursal, aberto pelo Aviso n.º 24976/2010, publicado no 
Diário da República N.º 233, 2.ª série, de 2 de Dezembro de 2010, com vista 
à ocupação de um posto de trabalho do mapa de pessoal da Inspecção -Geral 
das Actividades Culturais, do Ministério da Cultura, da carreira unicategorial 
de técnico superior, na modalidade de relação jurídica de emprego público, 
titulada por contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Lista unitária de ordenação final 

Nome Avaliação final

Filipa Andreia Carvalho da Costa  . . . . . . . . . . . . . . 14,86
Elisabete Patrícia Alves Vicente  . . . . . . . . . . . . . . . 13,532
Lobélia Cristina da Silva Melo  . . . . . . . . . . . . . . . . 10,516

 Candidatos excluídos
Ana Paula Godinho Costa (a)
Ana Paula Martins Mercador Vicente Manuel (b)
Bruno Alexandre Avelar Correia (b)
Carla Maria Lopes Ribeiro (b)
Carmen Maria Gomez de Almeida Ortigão Delgado(b)
Eugénia Maria de Almeida Neto (a)
Guilhermina de Jesus Cotrim Ferreira (a)
Hugo Manuel da Silva Lopes (a)
Humberto Paulo Mesquita d’ Abreu (b)
Joana Maria Cardoso Lopes (b)
Jorge Mendes Santos (a)
Lira Petronila Sousa Gonçalves Fernandes (a)
Luis Miguel Cruz Antas (b)
Maria Christina Martins Soares Campos Henriques (b)
Maria Clara Marques da Rosa Pereira (a)
Maria José Carrasco Peixe (a)
Mónica Lucas Rebelo da Costa (c)
Patrícia Maria Pacheco de Oliveira Nunes (a)
Sandra Marisa Amaral Carreira Nunes Santos (b)
Tânia José Lemos Marques Ramos (b)
Tânia Sofia Valério Venâncio (a)
(a) Em virtude de ter obtido na Prova de Conhecimentos uma valo-

ração inferior a 9,5 valores.
(b) Em virtude de não ter comparecido à Prova de Conhecimentos.
(c) Em virtude de não ter comparecido à Entrevista Profissional de Selecção.

A presente lista será afixada nas instalações da IGAC e na sua página 
electrónica.

Da referida lista cabe recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do 
n.º 3 do artigo 39.º Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

2 de Junho de 2011. — O Inspector -Geral, Luís Silveira Botelho.
204768311 

 Aviso n.º 12569/2011
Relativamente ao procedimento concursal, aberto pelo Aviso 

n.º 24857/2010, publicado no Diário da República n.º 232, 2.ª Série, 
de 30 de Novembro de 2010, com vista à ocupação de um posto de tra-
balho do mapa de pessoal da Inspecção-Geral das Actividades Culturais, 
do Ministério da Cultura, da carreira unicategorial de técnico superior, 
na modalidade de relação jurídica de emprego público, titulada por 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
deve considerar-se deserto, dada a ausência de candidatos aprovados, 
na sequência da aplicação dos métodos de selecção.

3 de Junho de 2011. — O Inspector-Geral, Luís Silveira Botelho.
204768028 

 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico 
e Arqueológico, I. P.

Anúncio n.º 8047/2011

Prazo da suspensão operada pela abertura do procedimento de 
classificação das fortificações de Elvas, concelho de Elvas, distrito 
de Portalegre, e fixação da respectiva zona especial de protecção 
provisória (ZEP provisória).

Em aditamento ao anúncio n.º 6052/2011, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 87, de 5 de Maio de 2011, faço público que, por des-
pacho do Director do IGESPAR, I. P., de 27 de Maio de 2011, ao abrigo 
do disposto no artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, 
foi fixado o prazo da suspensão a que se refere o n.º 1 deste último artigo 
em 30 dias, contados da data da publicação do Anúncio acima referido.

1 de Junho de 2011. — O Director do IGESPAR, I. P., em substituição, 
João Pedro Cunha Ribeiro.

204758795 




