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3 — Legislação aplicável — ao presente concurso aplica-se a Lei
n.o 49/99, de 22 de Junho, os Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, e 4/95, de 17 de Janeiro, e o Código do Procedimento
Administrativo.

4 — Conteúdo funcional — exercício de funções inerentes às com-
petências definidas no n.o 3 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 4/95,
de 17 de Janeiro.

5 — Local de trabalho — situa-se nas instalações do Departamento
de Prospectiva e Planeamento, Avenida de D. Carlos I, 126,
1249-073 Lisboa.

6 — Remuneração e condições de trabalho — o resultante da apli-
cação do Decreto-Lei n.o 383-A/87, de 23 de Dezembro, e as regalias
sociais as genericamente vigentes para os funcionários da Adminis-
tração Pública.

7 — Requisitos legais de admissão — os constantes do artigo 4.o
da Lei 49/99, de 22 de Junho, satisfazer, cumulativamente, os requisitos
definidos no artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho,
e licenciatura adequada ao cargo a prover.

7.1 — Condições preferenciais — licenciatura em Direito e expe-
riência comprovada no desempenho de funções inerentes às com-
petências atribuídas, à Divisão de Apoio Técnico, previstas no n.o 3
do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 4/95, de 17 de Janeiro, assim como
no exercício de funções dirigentes na área para a qual o concurso
é aberto.

8 — Métodos de selecção:

1) Avaliação curricular, na qual o júri apreciará os seguintes
factores:

Habilitações académicas de base;
Experiência profissional geral;
Experiência profissional específica;
Formação profissional;

2) Entrevista profissional de selecção, em que o júri apreciará
os seguintes factores:

Aprofundamento dos aspectos curriculares;
Enquadramento funcional e conhecimento do conteúdo

funcional do cargo a prover;
Motivação e interesse para a função;
Capacidade de estabelecimento de objectivos organiza-

cionais;
Expressão e fluência verbal.

9 — Nos termos da alínea d) do n.o 1 do artigo 10.o da Lei n.o 49/99,
de 22 de Junho, os critérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de acta das reuniões do júri do concurso, sendo a mesma
facultada aos candidatos, sempre que solicitada.

9.1 — O sistema de classificação a adoptar será estabelecido de
acordo com o disposto no artigo 13.o da Lei n.o 49/99, de 22 de
Junho.

10 — Formalização de candidaturas — os candidatos deverão entre-
gar, pessoalmente, na Secção de Pessoal e Expediente Geral do Depar-
tamento de Prospectiva e Planeamento, Avenida de D. Carlos I, 126,
3.o, 1249-073 Lisboa, durante as horas normais de expediente, ou
remeter pelo correio, registado, com aviso de recepção, até ao último
dia do prazo fixado para entrega das candidaturas, requerimento diri-
gido à directora-geral do Departamento de Prospectiva e Planea-
mento, donde constem:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimento,
naturalidade, estado civil, número, data e serviço emissor do
bilhete de identidade, residência, código postal e número de
telefone);

b) Indicação da categoria que detém, serviço a que pertence
e natureza do vínculo;

c) Habilitações literárias;
d) Declaração do candidato, sob compromisso de honra, de que

possui os requisitos legais para admissão ao concurso, nos
termos do disposto no n.o 1 do artigo 11.o da Lei n.o 49/99,
de 22 de Junho;

e) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever
apresentar por considerar relevantes para a apreciação do
seu mérito.

11 — Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, devidamente detalhado, datado e assinado,
do qual constem, entre outros elementos, as funções que
exerce e as que desempenhou anteriormente e respectivos
períodos de exercício, a experiência profissional geral e espe-
cífica, com indicação da sua natureza e característica dos sec-
tores, serviços ou organismos em que se desenvolveu, bem
como a formação profissional, referindo as acções finalizadas
e respectiva duração;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Documentos comprovativos das habilitações profissionais;
d) Declaração, devidamente autenticada, emitida pelo orga-

nismo a que o candidato está vinculado, da qual constem,
inequivocamente, a existência do vínculo à função pública
e o tempo de serviço na categoria, na carreira e na função
pública;

11.1 — Nos termos do n.o 2 do artigo 11.o da Lei n.o 49/99, de
22 de Junho, serão excluídos do concurso os candidatos que não entre-
guem ou não façam constar do requerimento a declaração de que
satisfazem os requisitos legais de admissão ao concurso.

12 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida, a apresentação de documentos comprovativos
das suas declarações.

13 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
14 — A lista de classificação final será publicitada nos termos do

artigo 15.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho.
15 — Composição do júri — conforme acta n.o 447/2001, de 4 de

Outubro, da Comissão de Observação e Acompanhamento dos Con-
cursos para os Cargos Dirigentes, o júri sorteado para o presente
concurso terá a seguinte composição:

Presidente — Dr.a Maria José Macara Nunes dos Santos Oliveira
Cruz, directora de serviços.

1.o vogal efectivo — Dr.a Maria Isabel Cabral Noronha e Menezes
de Abreu Castelo-Branco, chefe de divisão.

2.o vogal efectivo — Engenheira Ana Teresa Álvaro Corregedor
Ferreira Santos, chefe de divisão.

1.o vogal suplente — Dr.a Maria da Graça Tavares de Matos,
chefe de divisão.

2.o vogal suplente — Dr. Jorge Manuel da Graça Catarino, chefe
de divisão.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos,
pelo 1.o vogal efectivo.

16 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.o da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

5 de Novembro de 2001. — A Directora-Geral, Alda de Caetano
Carvalho.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Direcção-Geral das Florestas

Aviso n.o 15 612/2001 (2.a série). — Nos termos do Decreto-Lei
n.o 28 468, de 15 de Fevereiro de 1938, e do Decreto Regulamentar
n.o 11/97, de 30 de Abril, são classificados e desclassificados como
árvores de interesse público os seguintes exemplares:

A — Classificação

Distrito de Lisboa:

No Jardim 9 de Abril, concelho de Lisboa:

Uma Tipuana tipu (Benth.) Kuntze, vulgarmente conhecida
por tipuana;

Uma Brachychiton spp.;
Uma Phoenix dactylifera L., vulgarmente conhecida por

tamareira;

No Jardim Roque Gameiro (Cais do Sodré):

Uma Tipuana tipu (Benth.) Kuntze, vulgarmente conhecida
por tipuana;

Na Rua dos Jerónimos junto à parede nascente do Mosteiro
dos Jerónimos:

Uma Chorisia crispiflora H. B. et H., vulgarmente conhecida
por corísia;

No entroncamento da Rua do Dr. Francisco Luís Gomes com
a Avenida de Berlim:

Uma Celtis australis L., vulgarmente conhecida por lobão
bastardo.
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Estes exemplares situam-se na cidade de Lisboa e pertencem à
Câmara Municipal de Lisboa.

Distrito de Beja:

Cinco Olea europaea L., var. europaea, vulgarmente conhecidas
por oliveiras, existentes na vila de Serpa (duas em frente ao
Jardim Municipal Engenheiro Pulido Garcia e três na Rua
dos Arcos), pertencentes à Câmara Municipal de Serpa.

B — Desclassificação

Ao abrigo do mesmo decreto-lei é desclassificada como árvore de
interesse público uma Pistacia lentiscus L., vulgarmente conhecida
por aroeira, existente na Herdade da Pata, concelho de Moura, a
100 m da estrada que liga Póvoa de São Miguel à povoação da Estrela,
aproximadamente ao quilómetro 4.

Esta desclassificação resulta do facto de este exemplar ter ficado
seriamente danificado por acção de temporal e sem qualquer pos-
sibilidade de recuperação.

23 de Novembro de 2001. — O Director de Serviços, Victor Louro.

Despacho n.o 26 381/2001 (2.a série). — Por despacho de 6
de Dezembro de 2001 da subdirectora-geral das Florestas, por
delegação:

Isabel Maria Guimarães de Oliveira Bragança Ferreira, assistente
administrativa principal do quadro do Ministério do Equipamento
e Administração do Território — nomeada, mediante concurso,
assistente administrativa especialista da carreira de assistente admi-
nistrativo do quadro da Direcção-Geral das Florestas, ficando exo-
nerada do anterior lugar após a aceitação da nomeação na nova
categoria. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

16 de Novembro de 2001. — Pelo Director de Serviços, o Chefe
de Divisão, Luís Sá Guimarães.

Despacho n.o 26 382/2001 (2.a série). — Por despacho de 6
de Dezembro de 2001 da subdirectora-geral das Florestas, por
delegação:

Irene de Sousa Lopes Baião, assistente administrativa do quadro do
Hospital de D. Estefânia — nomeada, mediante concurso, assistente
administrativa principal, da carreira de assistente administrativo,
do quadro da Direcção-Geral das Florestas, ficando exonerada do
anterior lugar após a aceitação da nomeação na nova categoria.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

7 de Dezembro de 2001. — Pelo Director de Serviços, o Chefe
de Divisão, Luís Sá Guimarães.

Rectificação n.o 2883/2001. — Constatou-se, após a publicação
do despacho n.o 23 134/2001 no Diário da República, 2.a série, n.o 265,
de 15 de Novembro de 2001, haver lapsos no mesmo, pelo que, no
terceiro parágrafo, onde se lê «de exemplares vivos» deve ler-se «de
exemplares mortos».

Quanto ao anexo verificou-se também que foi publicado incompleto,
pelo que novamente se publica:

ANEXO

Guia de transporte de exemplares mortos
de espécies cinegéticas em zonas de caça

(n.o 8 do artigo 104.o do Decreto-Lei n.o 227-B/2000,
de 15 de Setembro)

19 de Novembro de 2001. — O Director de Serviços, Fonseca Borges.

Direcção-Geral de Protecção das Culturas

Despacho (extracto) n.o 26 383/2001 (2.a série). — Por des-
pacho de 20 de Novembro de 2001 do director-geral de Protecção
das Culturas e com a anuência da secretária-geral do Ministério da
Cultura:

Isabel Martins Lobinho do Amaral, técnica profissional de 2.a classe
da carreira de técnico profissional do quadro de pessoal da Secre-
taria-Geral do Ministério da Cultura — transferida com igual cate-
goria e carreira para o quadro da Direcção-Geral de Protecção
das Culturas, nos termos do artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

6 de Dezembro de 2001. — Pelo Director de Serviços de Gestão,
Administração e Apoio Técnico, o Chefe de Divisão de Gestão Finan-
ceira e Controlo Orçamental, Luís Mendes.

Direcção-Geral de Veterinária

Rectificação n.o 2884/2001. — Por o aviso ter sido publicado com
inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 278, de 30 de Novem-
bro de 2001, a p. 19 953, rectifica-se que, relativamente à nomeação
do assessor principal da carreira de médico veterinário do quadro
de pessoal desta Direcção-Geral Mário Carmo Simões Costa para
exercer em comissão de serviço, pelo período de três anos, o cargo
de director de serviços de Produção e Melhoramento Animal, a data
do despacho é de 30 de Outubro de 2001 e não como indevidamente
foi mencionado de 8 de Novembro de 2001.

5 de Dezembro de 2001. — Pelo Director-Geral, a Directora de
Serviços de Gestão e Administração, Aida Sebastião Palminha.

Direcção Regional de Agricultura do Alentejo

Rectificação n.o 2885/2001. — Tendo sido publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 166, de 19 de Julho de 1999, o despacho
(extracto) n.o 13 725/99, de 22 de Junho, verificou-se que o mesmo
contém uma inexactidão, pelo que, na parte final, onde se lê «A
respectiva progressão produz efeitos à data do despacho supracitado»
deve ler-se «A respectiva progressão produz efeitos à data de 15 de
Maio de 1998».

4 de Dezembro de 2001. — O Director Regional, Carlos Marques.

Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral

Despacho (extracto) n.o 26 384/2001 (2.a série). — Por des-
pachos de 17 de Outubro e de 22 de Novembro de 2001 do director
regional de Agricultura da Beira Litoral e do conselho de adminis-
tração da Direcção Regional de Saúde do Centro, respectivamente:

Carlos Emanuel Silveira Rodrigues, assistente administrativo principal
da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal do
Hospital de Santo António, Viseu — autorizada a prorrogação da
sua requisição, na Direcção Regional de Agricultura da Beira Lito-
ral, com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2001. (Isento de
fiscalização do Tribunal de Contas.)

10 de Dezembro de 2001. — Pelo Director Regional, o Chefe de
Divisão de Formação e Gestão de Recursos Humanos, António José
Baetas da Silva.

Instituto Nacional de Investigação Agrária

Despacho (extracto) n.o 26 385/2001 (2.a série). — Por des-
pachos de 23 de Novembro e de 6 de Dezembro de 2001, respec-
tivamente do director do Gabinete de Planeamento e Política Agro-
-Alimentar e do presidente do INIA:

José Manuel Garnacho, técnico superior principal da carreira de enge-
nheiro, do quadro de pessoal do Gabinete de Planeamento e Política
Agro-Alimentar — transferido para este Instituto, para idêntica
categoria, para prestar serviço na Estação Agronómica Nacional,
considerando-se exonerado das funções anteriores a partir da data
da aceitação do lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

10 de Dezembro de 2001. — Pelo Presidente, o Director de Serviços
de Gestão e Administração, (Assinatura ilegível.)


