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da Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho 
Nacional de Cultura (SPAA — CNC), de 22 de outubro de 2012, foi 
determinada a abertura do procedimento administrativo e aprovada a 
delimitação da zona especial de proteção provisória relativas à classi-
ficação do Centro Histórico de Santarém, freguesias de Marvila, São 
Salvador, São Nicolau e Santa Iria da Ribeira de Santarém, concelho e 
distrito de Santarém.

2 — A decisão de abertura do procedimento de classificação em causa 
teve por fundamento o elevado valor histórico -cultural enquanto teste-
munho que reflete valor patrimonial/cultural de memória, autenticidade, 
originalidade e exemplaridade à escala nacional.

3 — A partir da publicação deste Anúncio, o Centro Histórico de 
Santarém, freguesias de Marvila, São Salvador, São Nicolau e Santa Iria 
da Ribeira de Santarém, concelho e distrito de Santarém fica em vias de 
classificação, de acordo com o n.º 5 do artigo 25.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro.

4 — O conjunto em vias de classificação e os bens imóveis localizados 
na zona especial de proteção provisória definida na planta de delimitação 
anexa, a qual faz parte integrante do presente Anúncio, ficam abrangi-
dos pelas disposições legais em vigor, designadamente, os artigos 32.º, 
34.º, 36.º, 37.º, 42.º, 43.º e 45.º da referida lei, e o n.º 2 do artigo 14.º e 
artigo 51.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro.

5 — Conforme previsto no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, poderão os interessados, sustentando o 
facto, reclamar ou interpor recurso tutelar do ato que decide a abertura 
do procedimento de classificação e da respetiva delimitação da ZEP 
provisória no prazo de quinze dias úteis, nos termos dos artigos 100.º 
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, junto desta 
Direção -Geral.

22 de novembro de 2012. — A Diretora -Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 
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 Anúncio n.º 13748/2012

Abertura do procedimento de classificação do Conjunto da Ribeira 
de Santarém, na freguesia de Santa Iria da Ribeira de Santarém, 
concelho e distrito de Santarém, e respetiva zona especial de 
proteção provisória.
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 

de 23 de outubro, faço público que, por despacho do Diretor -Geral do 
Património Cultural de 24 de outubro de 2012, exarado sobre parecer 
da Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho 
Nacional de Cultura (SPAA — CNC), de 22 de outubro de 2012, foi 
determinada a abertura do procedimento administrativo e aprovada a 
delimitação da zona especial de proteção provisória relativas à classi-
ficação do Conjunto da Ribeira de Santarém, na freguesia de Santa Iria 
da Ribeira de Santarém, concelho e distrito de Santarém.

2 — A decisão de abertura do procedimento de classificação em causa 
teve por fundamento o elevado valor histórico -cultural enquanto teste-
munho que reflete valor patrimonial/cultural de memória, autenticidade, 
originalidade e exemplaridade à escala nacional.

3 — A partir da publicação deste anúncio, o Conjunto da Ribeira de 
Santarém, na freguesia de Santa Iria da Ribeira de Santarém, concelho 
e distrito de Santarém, fica em vias de classificação, de acordo com o 
n.º 5 do artigo 25.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

4 — O conjunto em vias de classificação e os bens imóveis locali-
zados na zona especial de proteção provisória definida na planta de 
delimitação anexa, a qual faz parte integrante do presente anúncio, 
ficam abrangidos pelas disposições legais em vigor, designadamente, 
os artigos 32.º, 34.º, 36.º, 37.º, 42.º, 43.º e 45.º da referida lei, e o 
n.º 2 do artigo 14.º e artigo 51.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 
de outubro.

5 — Conforme previsto no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, poderão os interessados, sustentando o 
facto, reclamar ou interpor recurso tutelar do ato que decide a abertura 
do procedimento de classificação e da respetiva delimitação da ZEP 
provisória no prazo de quinze dias úteis, nos termos dos artigos 100.º 
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, junto desta 
Direção -Geral.

22 de novembro de 2012. — A Diretora -Geral, Isabel Cordeiro. 
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 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direção-Geral da Administração e do Emprego
Público

Aviso n.º 16033/2012

Recrutamento por mobilidade interna de 2 técnicos superiores 
para a Direção -Geral da Administração e do Emprego Público
A Direção -Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) 

pretende recrutar, mediante mobilidade interna, nos termos do disposto 
nos artigos 59.º a 63.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterada 
pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 
34/2010, de 2 de setembro, 55 -A/2010, de 31 de dezembro, e 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro, dois técnicos superiores para a área de atividade 
prevista para o Departamento de Estatística do Emprego Público, cons-
tante do artigo 3.º da Portaria n.º 111/2012, de 27 de abril.

A) Caracterização da oferta:
Tipo de oferta: Mobilidade interna;
Carreira e categoria: Técnico superior;
N.º de postos: 2;
Remuneração: A detida pelo trabalhador na carreira/categoria.

B) Caracterização do posto de trabalho:
Produção de estatísticas, indicadores e estudos integrados e compa-

rados no âmbito do emprego público para preparação das publicações 
e outros suportes de difusão de informação estatística relevante, trata-
mento e integração da informação sobre emprego público no âmbito 
das estatísticas do mercado de trabalho, proveniente de bases de dados 
internas e de outras entidades.

C) Requisitos de admissão:
Habilitações literárias: Licenciatura ou grau académico superior em 

Economia ou Estatística;

Relação jurídica: trabalhadores que possuam atualmente uma relação 
jurídica de emprego público, em regime de nomeação ou de contrato 
de trabalho em funções públicas, constituída por tempo indeterminado.

D) Perfil pretendido:
Conhecimentos ou experiência profissional sólida na conceção de 

projetos estatísticos, caracterização de universos de unidades esta-
tísticas; de processos de recolha, validação e análise de dados para 
fins estatísticos; do tratamento de dados para produção de indicadores 
estatísticos; de elaboração de estudos sobre indicadores de emprego, 
remunerações e outros indicadores no âmbito das estatísticas do 
mercado de trabalho e sólidos conhecimentos e experiência de in-
formática na ótica do utilizador, em particular folha de cálculo e 
bases de dados.

E) Local de trabalho:
Direção -Geral da Administração e do Emprego Público
Praça do Comércio, Ala Oriental, 2.º Piso
1149 -005 Lisboa.

F) Prazo de apresentação das candidaturas:
15 dias úteis, a contar da data de publicação do presente aviso.

G) Formalização das candidaturas:
Requerimento dirigido à Diretora -Geral da Direção -Geral da Admi-

nistração e do Emprego Público, com a menção expressa da modalidade 
de relação jurídica que detém, da categoria, da posição remuneratória, 
do nível remuneratório e do respetivo montante, do endereço eletrónico 
e ainda do contacto telefónico nas horas de expediente.

H) As candidaturas devem ser acompanhadas dos seguintes docu-
mentos:

Curriculum profissional detalhado, na área de atividade pretendida;
Fotocópia dos documentos comprovativos das habilitações lite-

rárias.




