
32  Diário da República, 2.ª série — N.º 1 — 2 de janeiro de 2019 

19 — Os métodos de seleção são aplicados pela ordem enunciada e 
têm caráter eliminatório, sendo excluídos os candidatos que não com-
parecerem à sua realização ou que obtenham uma valoração inferior a 
9,5 valores em qualquer deles.

20 — Em situação de igualdade de valoração aplica-se o disposto no 
artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.

21 — Os candidatos são convocados para os métodos de seleção 
por uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º da mencionada 
Portaria.

22 — Composição do júri: 
Presidente: José António Garcia da Silveira, Diretor do Estabeleci-

mento Prisional de Izeda. 
Vogais efetivos:
Valdemar de Jesus Condeça Guerreiro, Adjunto do Diretor do Esta-

belecimento Prisional de Izeda.
Paulo Jorge Ramos Duarte Fortes Resende, Adjunto do Diretor do 

Estabelecimento Prisional de Izeda.

Vogais suplentes:
Augusta José Pires, Assistente Técnica do Estabelecimento Prisional 

de Izeda.
Sandra Isabel Abreu Mateus Patrício, Técnica Superior da Divisão 

de Gestão de Recursos Humanos (DGRH).

23 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é afi-
xada em local visível e público das instalações da DGRSP e disponi-
bilizada na página eletrónica (www.dgsp.mj.pt) sendo ainda publicado 
um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a 
sua publicitação.

24 — Nos termos do disposto no artigo 40.º da referida Portaria, 
o presente procedimento permitirá a constituição de uma reserva de 
recrutamento interna para ocupação de idênticos postos de trabalho, 
válida pelo período de 18 meses após a homologação da lista de or-
denação final.

25 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
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, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

12 de dezembro de 2018. — O Subdiretor-Geral, João Paulo 
Carvalho.

311905164 

 Polícia Judiciária

Despacho (extrato) n.º 9/2019
Por despacho de 2018.12.05 do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, 

e nos termos dos n.os 1 e 4 do artigo 3.º da Portaria n.º 269/2012, de 3 de 
setembro, foi renovada a comissão de serviço do elemento que integra o 
Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA), a seguir indicado:

Licenciado Rafael Remédio da Cruz Marques, Inspetor de escalão 1, 
com efeitos a 2019.01.04.

(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de dezembro de 2018. — Pela Diretora da Unidade, o Chefe de 

Área, João Prata Augusto.
311907351 

 JUSTIÇA, ADJUNTO E ECONOMIA E CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

 Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P.

Aviso (extrato) n.º 10/2019
Nos termos dos números 5 e 6 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas (LTFP) publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, torna -se público que, por meu despacho de 7 de dezembro 
de 2018, foi homologada a avaliação final do período experimental, 
na carreira/categoria técnica superior, da trabalhadora Cláudia Raquel 
Tavares Conde.

De acordo com o respetivo processo de avaliação, elaborado nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 46.º da LTFP, o referido período 
experimental foi concluído com sucesso, sendo contado para efeitos da 
atual carreira e categoria.

10 de dezembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo, 
Leonor Trindade.

311899066 

 Aviso (extrato) n.º 11/2019
Nos termos dos números 5 e 6 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas (LTFP) publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, torna -se público que, por meu despacho de 7 de dezembro 
de 2018, foi homologada a avaliação final do período experimental, na 
carreira/categoria técnica superior, do trabalhador Gonçalo Fernandes 
Rocha.

De acordo com o respetivo processo de avaliação, elaborado nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 46.º da LTFP, o referido período 
experimental foi concluído com sucesso, sendo contado para efeitos da 
atual carreira e categoria.

10 de dezembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo, 
Leonor Trindade.

311898986 

 Aviso (extrato) n.º 12/2019
Nos termos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 3 do artigo 30.º, ambos da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de ja-
neiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
notificam -se todos os candidatos ao procedimento concursal comum 
de recrutamento de 2 postos de trabalho da carreira e categoria de As-
sistente Operacional, aberto pelo Aviso n.º 9522/2018, de 16 de julho, 
que a Lista Unitária de Ordenação Final devidamente homologada por 
meu despacho datado de 26/10/2018, se encontra afixada em local 
visível e público no edifício sede do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial, IP em Campo das Cebolas, 1149 -035 Lisboa, encontrando -se 
igualmente disponível na sua página eletrónica em www.marcasepaten-
tes.pt. Do ato de homologação pode ser interposto recurso hierárquico 
nos termos do artigo 39.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.

10 de dezembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo, 
Leonor Trindade.

311899009 

 Deliberação (extrato) n.º 1/2019
Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, na sua redação atual, torna -se público que por deliberação 
do Conselho Diretivo datada de 29 de novembro de 2018, foi autorizada 
a cessação da comissão de serviço de Vera Lúcia Moreira Batista do 
cargo de Chefe do Departamento de Sistemas Informáticos, a pedido 
da própria, com efeitos a 1 de dezembro de 2018.

10 de dezembro de 2018. — A Presidente do Conselho Diretivo, 
Leonor Trindade.

311899058 

 CULTURA

Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema, I. P.
Aviso n.º 13/2019

No termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, e considerando que o único candidato 
admitido não compareceu ao primeiro método de seleção, declara -se 
cessado o procedimento concursal comum para o preenchimento de 
um posto de trabalho da carreira unicategorial de técnico superior, 
aberto pelo Aviso n.º 14350/2018, publicado na 2.ª série do Diário da 
República n.º 194, de 9 de outubro.

12 de dezembro de 2018. — O Diretor, José Manuel Costa.
311907319 

 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 10/2019
Considerando que nos termos do artigo 8.º dos Estatutos da Fundação 

Universidade do Porto, aprovados pelo Decreto -Lei n.º 96/2009, de 27 




