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A renovação da comissão de serviço fundamenta-se na avaliação de
desempenho verificada, bem como nas atividades e resultados obtidos,
conforme expresso no relatório apresentado.
A renovação da comissão de serviço produz efeitos a 2 de maio de
2019.
7 de fevereiro de 2019. — A Secretária-Geral, Maria Ermelinda Paulo
Rodrigues da Silva Carrachás.
312053167
Despacho n.º 2312/2019
Nos termos das disposições conjugadas na alínea b) do n.º 1 e dos
n.os 3 e 4 do artigo 283.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e após obtida a
concordância de S. Exa. a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e de S. Exa. o Sr. Ministro da Economia, através do Despacho
n.º 74/XXI/ME/2018, de 24 de setembro, de acordo com o previsto no
n.º 1 do artigo 283.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público
que é concedida a Paulo Miguel Relógio de Sousa, Especialista de Informática de Grau 1, Nível 2, do mapa de pessoal desta Secretaria-Geral,
licença sem remuneração, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019
e pelo período de cinco anos, para o exercício de funções em organismo
internacional, para ocupar o cargo de Coordenador de Tecnologias de
Informação, no Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia.
8 de fevereiro de 2019. — A Secretária-Geral, Maria Ermelinda Paulo
Rodrigues da Silva Carrachás.
312055354

Autoridade de Gestão do Programa Operacional
Temático Competitividade e Internacionalização
Aviso n.º 3629/2019
Procedimento Concursal de Regularização dos Trabalhadores
dos Fundos Comunitários Decreto-Lei n.º 34/2018,
de 15 de maio — Carreira/Categoria de Técnico Superior
Nos termos e para efeitos 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, aplicável por remissão do n.º 1 do artigo 10.
º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, torna-se público que foi homologada, por despacho do Senhor Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C), Dr. António Costa Dieb, datado de 25 de janeiro
de 2019, a lista unitária de ordenação final dos candidatos, aprovados no
âmbito do procedimento concursal de regularização extraordinária de
vínculos precários, publicitada na Bolsa de Emprego Público (BEP), sob
o código de oferta n.º OE201809/0500, para o preenchimento de 48 postos de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, aberto
nos termos e para efeitos do Decreto-Lei n.º 34/2018, de 15 de maio.
A lista unitária de ordenação final homologada encontra-se afixada
em local visível e público das instalações da Autoridade de Gestão do
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020), sitas no Edifício Expo 98, Av. D. João II, Lote 1.07.2.1,
3.º Piso, em Lisboa, e igualmente disponível na respetiva página eletrónica em www.compete2020.gov.pt.
Do ato de homologação da lista de ordenação final pode ser interposto
recurso hierárquico, de acordo com o estatuído no n.º 3 do artigo 39.º
da supracitada Portaria.
31 de janeiro de 2019. — O Presidente da Comissão Diretiva do
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização — COMPETE 2020, Jaime Andrez.
312056342
Aviso n.º 3630/2019
Procedimento Concursal de Regularização dos Trabalhadores
dos Fundos Comunitários Decreto-Lei n.º 34/2018,
de 15 de maio — Carreira /Categoria de Assistente Técnico
Nos termos e para efeitos 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, aplicável por remissão do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, torna-se público que
foi homologada, por despacho do Senhor Presidente da Agência para o
Desenvolvimento e Coesão (AD&C), Dr. António Costa Dieb, datado de
25 de janeiro de 2019, a lista unitária de ordenação final dos candidatos,
aprovados no âmbito do procedimento concursal de regularização extra-

ordinária de vínculos precários, publicitada na Bolsa de Emprego Público
(BEP), sob o código de oferta n.º OE201809/0497, para o preenchimento de
9 postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Técnico, em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
aberto nos termos e para efeitos do Decreto-Lei n.º 34/2018, de 15 de maio.
A lista unitária de ordenação final homologada encontra-se afixada
em local visível e público das instalações da Autoridade de Gestão do
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020), sitas no Edifício Expo 98, Av. D. João II, Lote 1.07.2.1,
3.º Piso, em Lisboa, e igualmente disponível na respetiva página eletrónica em www.compete2020.gov.pt.
Do ato de homologação da lista de ordenação final pode ser interposto
recurso hierárquico, de acordo com o estatuído no n.º 3 do artigo 39.º
da supracitada Portaria.
31 de janeiro de 2019. — O Presidente da Comissão Diretiva do
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização — COMPETE 2020, Jaime Andrez.
312056326

CULTURA
Direção-Geral do Património Cultural
Aviso (extrato) n.º 3631/2019
Rescisão do Contrato de Trabalho
em Funções Públicas a Termo Resolutivo Incerto,
por parte de Carla Alexandra Camelo Barroso
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 Carla Alexandra Camelo Barroso, assistente técnico
da carreira de assistente técnico em regime de contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo incerto, cessa funções a seu pedido
com efeitos a 8 de fevereiro de 2019, no Museu Nacional de Arqueologia
por motivo de denúncia do contrato.
4 de fevereiro de 2019. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
312052892
Aviso n.º 3632/2019
Homologação da lista unitária de ordenação final — procedimento
concursal de regularização extraordinária de vínculos precários
publicado na Bolsa de Emprego Público com o Código da Oferta
OE201809/0283.
Para os efeitos do disposto no n.º 4 e 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, aplicável por remissão do n.º 1 do artigo 10.º
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, faz-se público que, a Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos ao procedimento concursal de
regularização extraordinária, publicado na Bolsa de Emprego Público
com o Código da Oferta OE201809/0283, homologada por despacho do
Exmo. Sr. Subdiretor-Geral do Património Cultural, Dr. Filipe Manuel
Campos Silva, em de 24 de janeiro de 2019, se encontra afixada em local
visível e público nas instalações dos serviços centrais da Direção-Geral do
Património Cultural, sita no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, e disponibilizada na sua página eletrónica em www.patrimoniocultural.gov.pt.
Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto
recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
4 de fevereiro de 2019. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
312074698
Aviso n.º 3633/2019
Homologação da lista unitária de ordenação final — procedimento
concursal de regularização extraordinária de vínculos precários
publicado na Bolsa de Emprego Público com o Código da Oferta
OE201809/0406.
Para os efeitos do disposto no n.º 4 e 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, aplicável por remissão do n.º 1 do ar-

