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Em termos de registo profissional: 1986 — Nomeado Assistente do
1.º triénio na Escola Superior de Educação do I. P.B., conforme DR,
n.º 279, de 04/12/86; 1993 — Nomeado Professor-Adjunto da Escola
Superior de Educação de Bragança na área científica de Ciências da
Natureza, conforme DR, n.º 212, de 9/9/1993; 1997 a 2009 — Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Escola Superior de Educação de
Bragança, conforme homologação publicada no DR, n.º 300, 2.ª série,
de 28/12/1996; 2010 — Nomeado Professor Coordenador, conforme
Despacho (extrato) n.º 2379/2010, publicado no DR, 2.ª série, n.º 24,
de 4/2/2010.
2018-11-22. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos,
Ana Paula Gonçalves Antunes.
311845662

CULTURA
Direção-Geral do Património Cultural
Aviso (extrato) n.º 17590/2018
Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final
do procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 5192/2018
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, faz-se público que, após a homologação
por despacho de 8 de novembro de 2018 do Exmo. Sr. Subdiretor-Geral
do Património Cultural, Dr. Filipe Campos Silva, encontra-se afixada em
local visível e público das instalações dos serviços centrais da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), no Palácio Nacional da Ajuda,
em Lisboa, e disponibilizada na sua página eletrónica em www.patrimoniocultural.pt, a lista unitária de ordenação final dos candidatos ao
procedimento concursal para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho
da carreira e categoria de assistente técnico do mapa de pessoal da DGPC,
aberto pelo aviso n.º 5192/2018, publicado no Diário da República
2.ª série n.º 76, de 18 de abril.
Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
15 de novembro de 2018. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
311827664
Aviso (extrato) n.º 17591/2018
Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final
do procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 321/2018
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, faz-se público que, após a homologação
por despacho de 8 de novembro de 2018 do Exmo. Sr. Subdiretor-Geral
do Património Cultural, Dr. Filipe Campos Silva, encontra-se afixada em
local visível e público das instalações dos serviços centrais da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), no Palácio Nacional da Ajuda,
em Lisboa, e disponibilizada na sua página eletrónica em www.patrimoniocultural.pt, a lista unitária de ordenação final dos candidatos
ao procedimento concursal para preenchimento de 2 (dois) postos de
trabalho da carreira e categoria de assistente técnico do mapa de pessoal da DGPC, aberto pelo aviso n.º 321/2018, publicado no Diário da
República 2.ª série n.º 4, de 5 de janeiro.
Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
15 de novembro de 2018. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
311827623

Património Cultural, cessa funções, por motivo de denúncia do contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos
a 01 de janeiro de 2019.
16 de novembro de 2018. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
311835067
Aviso n.º 17593/2018
Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final
do procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 5365/2018
Para os efeitos do disposto nos n.os 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, faz-se público que, após a homologação
por despacho de 14 de novembro de 2018 do Exmo. Sr. Subdiretor-Geral do Património Cultural, Dr. Filipe Campos Silva, encontra-se
afixada em local visível e público das instalações dos serviços centrais
da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, e disponibilizada na sua página eletrónica
em www.patrimoniocultural.pt, a lista unitária de ordenação final dos
candidatos ao procedimento concursal para preenchimento de 1 (um)
posto de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico do mapa
de pessoal da DGPC, aberto pelo aviso n.º 5365/2018, publicado no
Diário da República 2.ª série n.º 78, de 20 de abril.
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.
16 de novembro de 2018. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
311835026

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Direção-Geral do Ensino Superior
Despacho n.º 11424/2018
Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º-S do Decreto-Lei n.º 74/2006, de
24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de
agosto, os pedidos de registo da criação de cursos técnicos superiores
profissionais são apresentados nos prazos fixados por despacho do diretor-geral do Ensino Superior, publicado na 2.ª série do Diário da República.
Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 40.º-W do mesmo diploma
legal, a comissão de acompanhamento dos cursos técnicos superiores
profissionais deve pronunciar-se sobre os referidos prazos.
Assim:
Ouvida a comissão de acompanhamento;
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 40.º-S do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24
de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto;
Determino:
1 — Os requerimentos de registo da criação de cursos técnicos superiores profissionais para entrada em funcionamento no ano letivo de
2019-2020 devem ser apresentados entre 1 dezembro de 2018 e 31 de
janeiro de 2019.
2 — Esses requerimentos de registo da criação de cursos técnicos
superiores profissionais devem ser apresentados através de aplicação
online, disponível em https://tesp.dges.gov.pt/login.
3 — Podem ser igualmente submetidos, no prazo indicado no número
anterior, a título condicional, requerimentos de registo da criação de
cursos técnicos superiores profissionais com vista à entrada em funcionamento no ano letivo de 2019-2020 referentes a estabelecimentos de
ensino superior privados em processo de reconhecimento de interesse
público ou de alteração de reconhecimento de interesse público, bem
como a unidades orgânicas de ensino politécnico em processo de criação
em instituições de ensino superior universitárias.

Aviso n.º 17592/2018

19 de novembro de 2018. — O Diretor-Geral do Ensino Superior,
Prof. Doutor João Queiroz.
311835804

Cessação de funções, por motivo de denúncia, da trabalhadora
Olinda Mendes da Cruz Ribeiro Viseu

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.

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 a trabalhadora Olinda Mendes da Cruz Ribeiro
Viseu, assistente operacional do mapa de pessoal da Direção-Geral do

No momento em que José António Caldas Brito Bonfim cessa funções
por motivo de aposentação quero expressar publicamente o apreço pelas

Louvor n.º 537/2018

