
43816  Diário da República, 2.ª série — N.º 212 — 4 de Novembro de 2011 

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classi-
ficação e a ZEP serão publicadas no Diário da República, nos termos 
do artigo 32.º do diploma legal acima referido, data a partir da qual se 
tornarão efectivas.

7 — Aquando da publicação referida no número anterior, os imóveis 
incluídos na ZEP ficarão abrangidos pelo disposto nos artigos 36.º, 37.º 
e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, e no artigo 43.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro.

24 de Outubro de 2011. — O Director do IGESPAR, I. P., Luís Filipe 
Capaz Coelho. 

  
 205297566 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito 
Público, I. P.

Aviso n.º 21869/2011
De harmonia com o disposto na parte final do artigo 1.º do Decreto -Lei 

n.º 125/92, de 3 de Julho, dá -se conhecimento público aos portadores 
interessados, de que a taxa de juro para o mês de Novembro de 2011, 
já multiplicada pelo factor 0,96 é de 2,43416 %.

27 de Outubro de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António 
Pontes Correia.

205297647 

 Aviso n.º 21870/2011
De harmonia com o disposto no artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 1/94, de 

4 de Janeiro, dá -se conhecimento público aos portadores interessados, de 
que a taxa média a vigorar no mês de Novembro de 2011 é de 2,53558 %, 
a qual multiplicada pelo factor 1,10 é de 2,78914 %.

27 de Outubro de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António 
Pontes Correia.

205297703 

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Secretaria-Geral

Aviso n.º 21871/2011
1 — Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, n.º 1 

alínea d) do artigo 31.º e n.º 1 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de Janeiro, com a redacção conferida pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de Abril, publicitam-se os resultados obtidos nos métodos de selecção, 
avaliação curricular e entrevista profissional de selecção, e o projecto de 
lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum de 
recrutamento de dois postos de trabalho para o desempenho de funções 
na Direcção de Serviços das Questões Económicas e Financeiras da 
Direcção -Geral dos Assuntos Europeus do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, aberto pelo aviso n.º 12549/2011, Ref. A e B, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 14 de Junho de 2011, para 
querendo, os candidatos se pronunciarem em sede de audiência dos 
interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, 
no prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicação do presente 
aviso.

Para o efeito, deverá ser utilizado o formulário tipo, publicado pelo 
despacho (extracto) n.º 11321/2009, Diário da República, 2.ª série, 
n.º 89, de 8 de Maio de 2009 e disponibilizado no sítio do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros www.mne.gov.pt.

2 — Mais se notifica que a referida lista, se encontra afixada para 
consulta, no «local de estilo» da Direcção -Geral dos Assuntos Euro-
peus, Palácio Cova da Moura, na Rua Cova da Moura, 1, em Lisboa, 
encontrando -se igualmente disponível na respectiva página electrónica 
www.mne.gov.pt.

3 — A fim de dar cumprimento ao n.º 6 do artigo 31.º, conjugado com 
o n.º 3 alínea d ) do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, informam -se 
os candidatos notificados através do aviso n.º 9178/2011, publicado 
no Diário da República, n.º 139, de 21 de Julho de 2011 e que não se 
pronunciaram no âmbito da audiência dos interessados, da respectiva 
exclusão ao procedimento concursal, podendo deste acto ser interposto 
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 1 do artigo 39.º da 
Portaria n.º 83 -A/2009.

4 — O processo instrutório relativo ao procedimento concursal está 
disponível para consulta dos interessados nas instalações da Direcção-
-Geral dos Assuntos Europeus, Palácio Cova da Moura, na Rua Cova 
da Moura, 1, em Lisboa das 9 h 30 às 13 h e das 14 h às 18 h.

24 de Outubro de 2011. — O Director do Departamento Geral de 
Administração, José Augusto Duarte.

205300197 

 Despacho (extracto) n.º 14944/2011
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de Fevereiro, conjugados com o n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 1 do ar-
tigo 75.º, e a alínea c) do n.º 1 do artigo 76, todos do Regime do Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 
Setembro, em conjugação com o n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo Colectivo 
de Trabalho n.º 1/2009, de 24 de Setembro, e do n.º 1 do artigo 1.º do Re-
gulamento de Extensão n.º 1 -A/2010, de 1 de Março, e após homologação 
da Acta do Júri constituído para o efeito, torna -se público a conclusão, 
com sucesso, do período experimental, na categoria/carreira de técnico 
superior da trabalhadora, Margarida Maria Monteiro da Silva Lagarto.

17 de Outubro de 2011. — O Director do Departamento Geral de 
Administração, José Augusto Duarte.

205300067 

 Despacho (extracto) n.º 14945/2011
Para os devidos efeitos, torna -se público que João António Gracês 

de Almeida, assistente operacional recrutado na sequência de procedi-
mento concursal aberto pelo Aviso n.º 25087/2010, de 3 de Dezembro, 
denunciou o seu contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, durante o período experimental, nos termos do ar-
tigo 74.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, com efeitos a 19.05.2011.

24 de Outubro de 2011. — O Director do Departamento Geral de 
Administração, José Augusto Duarte.

205300667 

 Despacho n.º 14946/2011
1 — Por despacho do Secretário de Estado das Comunidades Portu-

guesas, de 29 de Setembro de 2011, ao abrigo do disposto no artigo 35.º 
do Código do Procedimento Administrativo e no n.º 2 do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, foi delegado na chefe do Gabinete 




