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de guarda da carreira de guarda prisional, de acordo com a respetiva 
referência, dos guardas instruendos, procede -se à respetiva retificação 
nos termos a seguir indicados.

Assim, onde se lê:

«2 — Os trabalhadores nomeados ficam posicionados na 1.ª posição 
remuneratória da categoria de guarda principal da carreira de guarda 
prisional, a que corresponde o nível remuneratório 7.»

deve ler -se:

«2 — Os trabalhadores nomeados ficam posicionados na 1.ª posição 
remuneratória da categoria de guarda da carreira de guarda prisional, 
a que corresponde o nível remuneratório 7.»

17 de abril de 2018. — O Subdiretor -Geral, João Paulo Carvalho.
311284648 

 Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.

Aviso (extrato) n.º 5693/2018

Anulação do Aviso n.º 4643/2018, publicado na Parte C do Diário da 
República, 2.ª série, n.º 69, de 9 de abril, respeitante à abertura 
de procedimento concursal para preenchimento do cargo de Di-
retor do Departamento de Gestão e Apoio Técnico -Jurídico aos 
Serviços de Registo.

Por ter havido lapso na publicação, foi anulado o Aviso (extrato) 
n.º 4643/2018, publicado na Parte C do Diário da República, 2.ª série, 
n.º 69, de 9 de abril, respeitante à abertura de procedimento concursal 
para preenchimento do cargo de direção intermédia (1.º grau para o 
Departamento de Gestão e Apoio Técnico -Jurídico aos Serviços de 
Registo) que será, posteriormente, publicado na Parte J1 da 2.ª série do 
Diário da República.

10 de abril de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, José 
Ascenso Nunes da Maia.

311273753 

 Aviso (extrato) n.º 5694/2018

Anulação do Avison.º 4644/2018, publicado na Parte C do Diário da 
República, 2.ª série, n.º 69, de 9 de abril, respeitante à abertura de 
procedimento concursal para preenchimento do cargo de Coorde-
nador do Gabinete de Contratação e Gestão de Contratos.

Por ter havido lapso na publicação, foi anulado o Aviso (extrato) 
n.º 4644/2018, publicado na Parte C do Diário da República, 2.ª série, 
n.º 69, de 9 de abril, respeitante à abertura de procedimento concursal 
para preenchimento do cargo de direção intermédia (2.º grau para o Ga-
binete de Contratação e Gestão de Contratos) que será, posteriormente, 
publicado na Parte J1 da 2.ª série do Diário da República.

10 de abril de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, José 
Ascenso Nunes da Maia.

311273794 

 Despacho (extrato) n.º 4264/2018
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artº4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por despacho, 
de 22.03.2018, foi autorizada, nos termos previstos nas alíneas a) a d) 
do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a consolidação 
definitiva da mobilidade na carreira/categoria de especialista de informá-
tica do mapa de pessoal do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., de 
Sandra Maria de Almeida Ferreira, especialista de informática — grau 2, 
nível 2, do mapa de pessoal dos Serviços Intermunicipalizados de Água 
e Saneamento de Oeiras e Amadora, mantendo a mesma posição e nível 
remuneratórios da situação jurídico -funcional de origem, com efeitos 
a contar de 01.02.2018.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas)
29 de março de 2018. — O Presidente do Conselho Diretivo, José 

Ascenso Nunes da Maia.
311274717 

 CULTURA

Direção Regional de Cultura do Norte

Despacho n.º 4265/2018
Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, na sua redação atualizada, 

nomeio, para o exercício do cargo de Chefe de Divisão de promoção 
e Dinamização Cultural da Direção Regional de Cultura do Norte, na 
sequência de concurso e da proposta do júri, o Dr. João Ribeiro da Silva, 
do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Vila Real, com efeitos a 
16 de abril de 2018.

Em anexo, nota relativa ao currículo académico e profissional do 
nomeado.

10 de abril de 2018. — O Diretor Regional de Cultura do Norte, 
Doutor António Ponte.

Síntese Curricular
Nome: João Carlos Pereira Ribeiro da Silva
Nacionalidade: Portuguesa
Data de Nascimento: 03 -08 -1971
Habilitações Académicas:
Mestrado em Museologia e Património Cultural, área de especializa-

ção em Museologia e Património
Cultural (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra);
Pós -Graduação em Gestão Estratégica do Património na Administra-

ção Pública e Autárquica (Instituto
Português do Património Arquitetónico/ISPGAYA);
Licenciatura em Ciências Históricas (Ramo Científico), pela Univer-

sidade Portucalense Infante D. Henrique.

Formação Profissional:
Certificado de Competências Pedagógicas como Formador (IEFP -IP);
Certificado de Formação Profissional — Igualdade de Género;
Formador nas áreas de História/História de Portugal e de Museologia 

(CCPFC);
Curso de Formação Profissional de Avaliação de Desempenho;
Curso de Formação Profissional de Estruturação de Quadros de Bordo;
Curso de Formação Profissional “Centros Históricos na Europa — vi-

sita de estudo”;
Curso de Formação Profissional “Conceção e planeamento de projetos 

para a valorização do património”;

Experiência profissional relevante:
Bibliotecário na Faculdade de Medicina da Universidade do Por-

to — Departamento de Clínica Geral (1994 -1995), docente de História 
e Português entre 1995 e 2000, técnico superior da Câmara Municipal 
de Vila Real desde 2 de maio de 2001, diretor do Museu de Arqueologia 
e Numismática de Vila Real desde 25 de junho de 2002 e diretor do 
Museu da Vila Velha desde 19 de outubro de 2007, coordenador -adjunto 
dos Serviços de Cultura da Câmara Municipal de Vila Real entre 2007 
e 2008, coordenador da equipa responsável pela inscrição do “Processo 
de Confeção da Louça Preta de Bisalhães” no Inventário Nacional do 
Património Cultural Imaterial (2015) e na Lista de Património Cultural 
Imaterial que Necessita de Salvaguarda Urgente da UNESCO (2016), 
coordenador -adjunto de Vila Real Capital da Cultura do Eixo Atlântico 
(2016).

Artigos publicados e formação ministrada na área do património, da 
museologia e do turismo, ao longo dos últimos anos.

311285117 

 EDUCAÇÃO

Direção-Geral da Administração Escolar

Aviso (extrato) n.º 5695/2018
Nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-

-se público que, obtida anuência do Instituto Politécnico de Lisboa, 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, por despacho da 
Diretora -Geral da Direção -Geral da Administração Escolar, datado de 
07 -02 -2018, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade na 
categoria do Assistente Operacional Alfredo José Soares Costa Duarte, no 
Mapa de Pessoal da Direção -Geral da Administração Escolar, nos termos 


