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portamentais evidenciados, nomeadamente os relacionados com a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. A EPS é
pública e tem caráter eliminatório, sendo avaliada segundo os níveis
classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente,
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20, 16, 12,
8 e 4 valores, obtendo-se o resultado final através da média aritmética
simples das classificações dos parâmetros a avaliar.
12 — A classificação final dos candidatos que completem o procedimento será expressa numa escala de 0 a 20 valores, com arredondamento
até às centésimas, em resultado da média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção, de acordo
com as fórmulas definidas no ponto 11.1 do presente Aviso.
12.1 — Consideram-se excluídos os candidatos que obtiverem uma
valoração inferior a 9,5 valores em qualquer dos métodos de seleção,
não lhes sendo aplicado o método seguinte, sendo o caso.
13 — Composição e identificação do júri — O júri do presente procedimento concursal tem a seguinte composição:

respetiva publicação no Diário da República, na página eletrónica da
DGPC (www.dgpc.pt) e em jornal de expansão nacional, por extrato, no
prazo máximo de 3 dias úteis contados da data da referida publicação.
21 — Em tudo o não expressamente previsto no presente Aviso, o concurso rege-se, designadamente, pelas disposições atualizadas constantes
da Lei n.º n.º 35/2014, de 20 de junho, Decreto-Lei n.º 121/2008, de 11 de
julho, Portarias n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro e n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, pela Constituição da República Portuguesa e pelo Código
do Procedimento Administrativo.
22 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.

Presidente — Maria da Conceição Pombo de Freitas, Professora
Associada com agregação da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa;
1.º Vogal Efetivo — Ana Cristina Reis da Silva Araújo, Técnica Superior do Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização;
2.º Vogal Efetivo — Pedro de Almeida Marques, Técnico Superior
da Divisão de Recursos Humanos, Expediente e Arquivo;
1.º Vogal Suplente — Simon Jonathan Davis, Técnico Superior do
Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização;
2.º Vogal Suplente — Lina Paula Rodrigues Marques Afonso, Técnica
Superior da Divisão de Recursos Humanos, Expediente e Arquivo.

Por despacho de 9 de julho de 2015 do Diretor-Geral do Património
Cultural:
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º e seguintes do Código do
Procedimento Administrativo, do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, e
64/2011, de 22 de dezembro, e pelo n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 115/2012, de 25 de maio, são delegados no Subdiretor-Geral da
Direção-Geral do Património Cultural, Mestre Samuel Costa Lopes do
Rego, os poderes necessários para a gestão estratégica e operacional do
Museu do Chiado/Museu Nacional de Arte Contemporânea/Casa-Museu
Dr. Anastácio Gonçalves.
2 — O presente despacho produz efeitos imediatos e enquanto durar a
vacatura do cargo de diretor do referido museu e não prejudica anteriores
despachos de delegação e subdelegação de competências.

13.1 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º vogal efetivo.
14 — Em conformidade com o disposto na alínea t) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, os candidatos
têm acesso às atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a
grelha classificativa e o sistema de valoração final do método, desde
que o solicitem.
15 — Notificação e exclusão dos candidatos:
15.1 — Os candidatos admitidos serão convocados para realização
dos métodos de seleção, nos termos previstos no artigo 32.º e por uma
das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro.
15.2 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, 22 de janeiro, os candidatos excluídos em cada uma das
fases do procedimento concursal serão notificados por uma das formas
previstas no n.º 3 do artigo 30.º da referida Portaria para a realização
de audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo.
15.3 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de
seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente,
afixada em local visível e público das instalações da DGPC e disponibilizada na sua página eletrónica (www.dgpc.pt).
16 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República Portuguesa, “a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão
profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer discriminação”.
17 — Critérios de ordenação preferencial:
17.1 — Em situações de igualdade de valoração, os critérios de desempate a adotar são os constantes do artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro.
17.2 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o
candidato com deficiência tem preferência em igualdade de classificação,
a qual prevalece sobre qualquer outra preferência legal. Os candidatos
devem declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de
honra, o respetivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios
de comunicação/expressão a utilizar no processo de seleção, nos termos
do diploma suprarreferido.
18 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação, será afixada em local visível e público nas instalações da DGPC
e disponibilizada na sua página eletrónica (www.dgpc.pt), sendo ainda
publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação
sobre a sua publicitação.
19 — Reservas de recrutamento: O presente procedimento concursal
comum rege-se pelo disposto nos n.os 1 a 3 do artigo 40.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
20 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o presente Aviso será publicitado na
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à

9 de julho de 2015. — O Diretor do Departamento de Planeamento,
Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
208788245
Despacho (extrato) n.º 7981/2015

9 de julho de 2015. — O Diretor do Departamento de Planeamento,
Gestão e Controlo, Manuel Diogo.
208787468

Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
Deliberação n.º 1469/2015
Deliberação do Conselho Diretivo do Instituto Português
do Desporto e da Juventude, I. P.
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 38.º, n.º 4, do Decreto-Lei
n.º 126-A/2011, de 29 de Dezembro, conjugado com o artigo 21.º,
n.º 1, alínea a) da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, e alterada pelas Leis
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelos
Decretos-Leis n.os 200/2006, de 25 de outubro, 105/2007, de 3 de abril,
40/2011, de 22 de março, e 5/2012, de 17 de janeiro, da Resolução da
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril, dos artigos 44.º e
46.º do Código do Procedimento Administrativo aprovado em anexo ao
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e do Despacho n.º 13217/2013,
de subdelegação de competências do Secretário de Estado do Desporto e
Juventude, de 7 de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 201, de 17 de outubro de 2013, o Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., no âmbito das suas competências
próprias, e das competências que lhe foram subdelegadas, deliberou
em reunião realizada em 5 de junho de 2015, delegar e subdelegar no
seu Presidente, Mestre Augusto Fontes Baganha, com a faculdade de
subdelegação, a competência para a prática dos seguintes atos:
a) Despachar todos os assuntos correntes ou de mero expediente
e assinar a respetiva correspondência, bem como a correspondência
necessária à instrução de processos e à execução de decisões proferidas
nos mesmos;
b) Representação do IPDJ, I. P., em todos os atos públicos que este
intervenha e na assinatura de contratos, protocolos e parcerias com
outros serviços e organismos da administração pública e com outras
entidades congéneres, nacionais e internacionais, desde que previamente
submetidas à apreciação do Conselho Diretivo;
c) No âmbito de um processo de reorganização e reestruturação dos
serviços ou de racionalização de recursos, autorizar a colocação de
trabalhadores em situação de requalificação.
2 — No âmbito da Divisão de Recursos Financeiros do Departamento
de Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais:
a) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados nos
serviços e autenticar fotocópias de documentos, a partir dos originais
existentes nos processos e a pedido dos interessados;
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b) Autorizar trabalhadores e dirigentes a conduzir de veículos do
IPDJ, nos termos do disposto no artº 2.º do Decreto-Lei n.º 490/99 de
17 de novembro;
c) Autorizar a realização de despesas, designadamente com aquisição de bens e serviços e empreitadas, até ao montante de €100.000,00
(cem mil euros), conforme o previsto no artigo 17.º n.º 1, alínea b), do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho;
d) Aprovar a escolha do tipo de procedimento, nos termos do Código dos Contratos Públicos, até ao montante de €100.000,00 (cem
mil euros);
e) Decidir contratar, adjudicar e outorgar contratos até ao montante
referido nas alíneas b) e c), nos termos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, até ao
montante de €100.000,00 (cem mil euros);
f) Celebrar contratos de seguro e autorizar a respetiva atualização,
sempre que resulte de imposição legal;
g) Autorizar o processamento de prestação do trabalho extraordinário,
e, ainda, de ajudas de custo, abonos e quaisquer outros encargos devidos
com deslocações em serviço;
h) Autorizar os pagamentos de despesas do IPDJ, não subdelegados
a outros membros do Conselho Diretivo;
i) Autorizar a libertação de cauções;
j) Decidir os pedidos de reposição de dinheiros públicos que devam
reentrar nos cofres do Estado, por compensação, por dedução ou por
guia, nos termos do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho;
k) Autorizar as constituições e reconstituições dos fundos de maneio
dos serviços, em conformidade com o respetivo regulamento e demais
legislação em vigor;
l) Aprovar a entrega de saldos nos cofres do Estado;
m) Autorizar os pagamentos e reposições, ainda que em prestações,
no âmbito do movimento associativo desportivo, desde que observados os respetivos limite máximos orçamentais fixados pelo Conselho
Diretivo;
n) Autorizar o processamento de despesas cujas faturas, por motivo
justificado, deem entrada nos serviços para além do prazo regulamentar;
o) Autorizar as solicitações de Transferências de Fundos (STFs);
p) Autorizar as matérias financeiras que sejam da competência do
serviço;
q) Autorizar a celebração de contratos de arrendamento de imóveis
para a instalação dos serviços do IPDJ,IP, por um período inferior a
um ano, e quando o valor da renda anual não exceda € 30 000 (trinta
mil euros);
r) Homologar as minutas, autorizar o apoio ou comparticipação financeira, e celebrar os contratos-programa de desenvolvimento desportivo,
nos termos do disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1
de outubro, quando o encargo financeiro não seja superior a € 100.000
(cem mil euros);
s) Aprovar as minutas, autorizar o apoio ou comparticipação financeira
e celebrar contratos-programa ou protocolos com pessoas singulares ou
coletivas, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 20.º do Decreto-Lei
n.º 98/2011, de 21 de setembro, quando o encargo financeiro não seja
superior a € 50.000 (cinquenta mil euros);
t) Aprovar as minutas, autorizar o apoio ou comparticipação financeira
e celebrar protocolos ou contratos com entidades públicas ou privadas,
de âmbito nacional ou internacional, quando o encargo financeiro não
seja superior a €50.000 (cinquenta mil euros).
3 — No âmbito do Departamento de Desporto e do Centro Desportivo
Nacional do Jamor:
a) Praticar todos os atos de gestão necessários à prossecução das
atribuições enunciadas nos artigos 6.º e 11.º e dos Estatutos do IPDJ,
IP, aprovados pela Portaria n.º 11/2012, de 11 de janeiro;
b) Autorizar o registo de agentes desportivos de alto rendimento,
nos termos e condições previstas no Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1
de outubro;
c) Autorizar a dispensa de prestação de trabalho dos dirigentes desportivos em regime de voluntariado, de acordo com o disposto no artigo 6.º,
do Decreto-Lei n.º 267/95, de 18 de outubro;
d) Conceder licenças especiais aos praticantes de alto rendimento
que sejam trabalhadores em funções públicas, nos termos do disposto
no artigo 23.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro, bem
como aos praticantes das seleções nacionais que sejam trabalhadores
em funções públicas, nos termos do disposto no artigo 11.º, n.º 2, do
Decreto-Lei n.º 45/2013, de 5 de abril;
e) Solicitar a dispensa da prestação de trabalho ou proceder à requisição de praticantes, treinadores e árbitros que sejam trabalhadores do setor
privado, nos termos e condições previstas no artigo 24.º do Decreto-Lei
n.º 272/2009, de 1 de outubro;
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f) Conceder medidas de apoio a treinadores e árbitros desportivos de
alto rendimento, nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 272/2009,
de 1 de outubro;
g) Conceder medidas de apoio a treinadores, técnicos de apoio, dirigentes que integram as seleções nacionais, e aos árbitros e juízes
que acompanham as delegações das referidas seleções, nos termos do
artigo 13.º, números 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 45/2013, de 5 de abril;
h) Submeter ao Conselho Diretivo, a atribuição de apoios no âmbito
do financiamento ao movimento associativo desportivo;
i) Atribuir prémios em reconhecimento do valor e mérito dos êxitos desportivos ao abrigo do disposto no artigo 32.º, do Decreto-Lei
n.º 272/2009, de 1 de outubro.
4 — No âmbito do Departamento de Informação, Comunicação e
Relações Internacionais:
Praticar todos os atos de gestão necessários à prossecução das atribuições enunciadas no artigo 3.º dos Estatutos do IPDJ, I. P., aprovados
pela Portaria n.º 11/2012, de 11 de janeiro;
5 — No uso da faculdade conferida pelo artigo 46.º, n.º 2, do Código
do Procedimento Administrativo, as competências agora delegadas podem ser objeto de subdelegação dentro dos limites previstos na lei.
6 — A presente delegação e subdelegação de competências é feita sem prejuízo dos poderes de avocação e de revogação dos atos praticados pelo delegado
e subdelegado, sem que isso implique a sua derrogação, ainda que parcial.
7 — O presente despacho revoga o Despacho n.º 5693/2014, de 12
de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 83, de 30
de abril de 2014.
8 — O presente despacho produz efeitos a partir de 8 de junho de 2015, ficando
por este meio ratificados todos os atos praticados, desde aquela data, pelo Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.,
que se incluam no âmbito das competências ora delegadas e subdelegadas.
3 de julho de 2015. — Pelo Conselho Diretivo, a Vogal, Lídia Maria
Garcia Rodrigues Praça.
208787095
Deliberação n.º 1470/2015
Deliberação do Conselho Diretivo do Instituto Português
do Desporto e Juventude, I. P.
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 38.º, n.º 4, do Decreto-Lei
n.º 126-A/2011, de 29 de Dezembro, conjugado com o artigo 21.º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, e alterada pelas Leis n.os 51/2005,
de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelos Decretos-Leis
n.os 200/2006, de 25 de outubro, 105/2007, de 3 de abril, 40/2011, de 22 de
março, e 5/2012, de 17 de janeiro, da Resolução da Assembleia da República
n.º 86/2011, de 11 de abril, dos artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de e do
Despacho n.º 13217/2013, de subdelegação de competências do Secretário
de Estado do Desporto e Juventude, de 7 de outubro, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 201, de 17 de outubro de 2013, o Conselho Diretivo
do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., no âmbito das suas
competências próprias, e das competências que lhe foram subdelegadas,
deliberou em reunião realizada em 5 de junho, delegar e subdelegar no vogal,
Dr. Carlos Manuel dos Reis Alves Pereira, com a faculdade de subdelegação,
a competência para a prática dos seguintes atos:
a) Despachar todos os assuntos correntes ou de mero expediente
e assinar a respetiva correspondência, bem como a correspondência
necessária à mera instrução de processos e à execução de decisões
proferidas nos mesmos;
b) Representar o IPDJ, I. P., na assinatura de parcerias com outros
serviços e organismos da administração pública e com outras entidades
congéneres, nacionais e internacionais;
c) Assinar protocolos e parcerias nacionais e internacionais.
2 — No âmbito do Departamento de Juventude:
a) Praticar todos os atos de gestão necessários à prossecução das
atribuições enunciadas no artigo 7.º dos Estatutos do IPDJ, IP, aprovados
pela Portaria n.º 11/2012, de 11 de janeiro, com exceção das matérias
patrimoniais e financeiras;
b) Emitir declarações atestando a participação em projetos de voluntariado;
c) Aprovar os projetos e candidaturas, em conformidade com as
disposições legais aplicáveis, no âmbito dos programas desenvolvidos
pelo Departamento de Juventude;
d) Definir os montantes das bolsas a conceder, bem como os montantes máximos referentes a ressarcimento de despesas, no âmbito dos

