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JUSTIÇA

Diretor-geral da Teleworld, S. A. (novembro 1992 a dez. 1993);
Responsável de marketing do Serviço X.400 e Serviços de Valor
Acrescentado da SEVATEL (janeiro 1991 a novembro 1992);
Responsável pelo Desenvolvimento Técnico e Comercial da Direção
de Telefones Públicos dos TLP (1989/1991);
Responsável pelo departamento comercial «Sistemas de Comutação»
dos TLP (1986/1989);
Especialista de informática nos TLP (1983/1986);
Técnico de sistemas de comutação nos TLP (1976/1983).
210091533
Nome

Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
Aviso (extrato) n.º 15926/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, após conclusão
de procedimento concursal comum, foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com os seguintes
trabalhadores:
Carreira/Categoria

Ermelinda da Luz Moreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enfermagem/Enfermeiro . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria do Rosário Abreu Alves Galante . . . . . . . . . . . Enfermagem/Enfermeiro . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 de novembro de 2016. — O Subdiretor-Geral, João Paulo Carvalho.

CULTURA E CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Biblioteca Nacional de Portugal
Aviso (extrato) n.º 15927/2016
Nos termos do disposto na alínea c) do artigo 291.º, da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, e em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do
artigo 4.º, da referida lei, torna-se público que, a trabalhadora Joaquina
Pisco da Silveira Belo Cordeiro Santos, assistente técnica do mapa de
pessoal da Biblioteca Nacional de Portugal, cessou funções por motivo
de aposentação, com efeitos a partir de 1 de dezembro de 2016.
5 de dezembro de 2016. — A Diretora-Geral, Maria Inês Cordeiro.
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cundária de Penafiel, para o Procedimento Concursal de Eleição do
Diretor, entregue pessoalmente nos Serviços de Administração Escolar,
Rua Dr. Alves Magalhães, 4560-491 Penafiel, ou enviado por correio
registado e com aviso de receção e expedido até ao termo do prazo
estipulado em 1.
4 — O requerimento de admissão, disponível na página eletrónica da
escola, www.espenafiel.org, e nos Serviços de Administração escolar,
deve ser acompanhado dos seguintes documentos:
4.1 — Documentos obrigatórios, sob pena de exclusão:
a) Curriculum Vitae detalhado, com a situação profissional atualizada,
datado e assinado;
b) Projeto de Intervenção na Escola, de acordo com a legislação,
contendo:
i) Identificação de problemas;
ii) definição da missão, metas e grandes linhas de orientação da
ação;
iii) Explicitação do plano estratégico a realizar no mandato.

EDUCAÇÃO

O documento deve conter, no máximo, 20 páginas, em letra tipo
Garamond 12, espaço 1,5 entre linhas, podendo ser complementado
com anexos que forem relevantes.

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

c) Declaração autenticada pelo serviço de origem, onde conste a
categoria, o vínculo e o tempo de serviço;
d) Fotocópia autenticada, ou certidão, do documento comprovativo
das habilitações literárias e certificados relativos à situação profissional;
e) Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte,
ou do Cartão de Cidadão.

Agrupamento de Escolas de Águas Santas, Maia
Aviso (extrato) n.º 15928/2016
Nos termos do disposto n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro com as alterações introduzidas pela Portaria
n.º 14-A/2011, de 6 de abril, torna-se público que encontra afixada na
sede deste Agrupamento de Escolas, bem como na página eletrónica a
lista unitária de ordenação final dos candidatos, bem como a respetiva
homologação relativos ao procedimento concursal aberto através do
Aviso n.º 14435/2016 de 18 de novembro.
12 de dezembro de 2016. — O Diretor, Manuel Carneiro Ferreira.
210086017

Escola Secundária de Penafiel
Aviso n.º 15929/2016
1 — Nos termos do disposto nos artigos 21.º e 22.º do Decreto-Lei
n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, torna-se público que se encontra aberto
o procedimento concursal para provimento do lugar de Diretor da Escola
Secundária de Penafiel, para o quadriénio 2017/2021, pelo prazo de
10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso
no Diário da República.
2 — Os requisitos de admissão ao concurso são os fixados nos números 3 e 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril
alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.
3 — As candidaturas devem ser formalizadas em requerimento
dirigido à Comissão designada pelo Conselho Geral da Escola Se-

4.2 — Os candidatos podem ainda indicar quaisquer outros elementos, devidamente comprovados, que considerem ser relevantes para a
apreciação do seu mérito.
4.3 — É obrigatória a prova documental dos elementos constantes
do requerimento e do Curriculum Vitae, com exceção daqueles que se
encontrem arquivados no respetivo processo individual desde que este
se encontre nos Serviços de Administração Escolar da Escola Secundária de Penafiel.
5 — As candidaturas são apreciadas considerando:
a) Análise do Curriculum Vitae, visando apreciar as competências
para o exercício das funções de Diretor e o seu mérito;
b) Análise do Projeto de Intervenção na Escola, visando apreciar a
respetiva relevância, a coerência entre os problemas diagnosticados,
as estratégias de intervenção propostas e os recursos a mobilizar apara
o efeito;
c) Entrevista Individual ao candidato que, para além do aprofundamento dos aspetos relativos às alíneas a) e b) deste ponto, deve apreciar
as competências pessoais do candidato, as motivações da candidatura
e verificar se a fundamentação do projeto de intervenção é adequada à
realidade da Escola.
6 — Na página eletrónica da escola, www.espenafiel.org, encontra-se para consulta o regulamento para o procedimento Concursal e os
métodos de seleção das candidaturas.
7 — A lista provisória dos candidatos admitidos e dos candidatos
excluídos a concurso será afixada no placard junto ao Polivalente e
divulgada na página eletrónica da Escola, até 10 dias úteis após a data

37165

Diário da República, 2.ª série — N.º 244 — 22 de dezembro de 2016
limite de apresentação das candidaturas, sendo esta a única forma de
notificação dos candidatos.
Visto e aprovado pelo Conselho Geral em 23 de novembro de
2016.
12 de dezembro de 2016. — O Diretor, Vítor Alexandrino Teixeira
Nunes Leite.
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Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
Contrato n.º 677/2016
Contrato-programa de Desenvolvimento
Desportivo CP/349/DFQ/2016
Formação de Recursos Humanos
Entre:

Cláusula 4.ª
Comparticipação financeira
1 — A comparticipação financeira a prestar pelo 1.º outorgante ao
2.º outorgante, para apoio exclusivo à execução do programa referido
na cláusula 1.ª é de 1.500,00€ (Mil e quinhentos euros).
2 — Qualquer alteração à realização das ações de formação indicadas
no Anexo I ao presente contrato, deve ser solicitada ao 1.º outorgante,
com base numa proposta fundamentada do 2.º outorgante a apresentar
até 60 dias (sessenta) antes do termo da execução do programa de Formação de Recursos Humanos, nos termos da cláusula 10.ª do presente
contrato.
Cláusula 5.ª
Disponibilização da comparticipação financeira
A comparticipação referida no n.º 1 da cláusula 4.ª é disponibilizada
mensalmente, com o valor de 500,00 € no mês de outubro a dezembro.
Cláusula 6.ª
Obrigações da Federação

1 — O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa
coletiva de direito público, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 55,
1250-190 Lisboa, NIPC 510 089 224, aqui representado por Augusto
Fontes Baganha, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo,
adiante designado como 1.º outorgante; e
2 — A Federação Portuguesa de Paraquedismo, pessoa coletiva de
direito privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, concedido através de Despacho n.º 4080/2015, de 6 de abril, publicado na
2.ª série do Diário da República n.º 75, de 23 de abril, com sede na(o)
Rua da Unidade, 9, 7000-719 Évora, NIPC 503252638, aqui representada
por Eduardo Manuel Rodrigues, na qualidade de Presidente, adiante
designada por 2.º outorgante.
Nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de
janeiro — Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto — e do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro — Regime Jurídico dos
Contratos-programa de Desenvolvimento Desportivo — em conjugação
com o disposto nos artigos 4.º e 20.º do Decreto-Lei n.º 98/2011, de
21 de setembro, é celebrado um contrato-programa de desenvolvimento
desportivo que se rege pelas cláusulas seguintes:
Cláusula 1.ª
Objeto do contrato-programa
1 — Constitui objeto do presente contrato a concessão de uma comparticipação financeira, a qual se destina à execução do Programa de
Formação de Recursos Humanos, cujas ações se encontram discriminadas no Anexo I ao presente contrato e dele fazendo parte integrante,
que o 2.º outorgante apresentou ao 1.º outorgante e se propõe levar a
efeito no decurso do corrente ano.
2 — O programa objeto de comparticipação financeira ao abrigo do
presente contrato-programa, constitui um Anexo deste contrato-programa,
publicado e publicitado nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de
outubro.
3 — O programa de formação referido no número anterior não contempla a formação de praticantes desportivos.
Cláusula 2.ª
Ações de formação a comparticipar
São comparticipadas financeiramente as ações relacionadas com a
formação de recursos humanos, designadamente:
a) Formação Inicial de Treinadores;
b) Atualização para Treinadores;
c) Formação Inicial de Árbitros/Juízes;
d) Atualização para Árbitros /Juízes;
e) Ações de Formação para Dirigentes;
f) Ações de Formação de Formadores;
g) Outras ações de Formação de Agentes Desportivos.
Cláusula 3.ª
Período de execução do programa
O prazo de execução do programa objeto de comparticipação financeira ao abrigo do presente contrato-programa tem início a 1 de janeiro
e termina em 31 de dezembro de 2016.
O montante indicado no n.º 1 provém do orçamento de receitas próprias e está inscrito na rúbrica de despesa orçamental 04 07 01 — Transferências correntes — Instituições sem fins lucrativos.

São obrigações da Federação:
a) Executar o Programa de Formação de Recursos Humanos, apresentado ao 1.º outorgante, em anexo e que faz parte integrante do presente
contrato, de forma a atingir os objetivos expressos naquele programa;
b) Prestar todas as informações bem como apresentar comprovativos
da efetiva realização da despesa acerca da execução deste contrato-programa, sempre que solicitados pelo 1.º outorgante;
c) Apresentar relatórios individuais de cada ação de formação, até
um mês após a sua realização, de acordo com o modelo próprio de
relatório definido pelo 1.º outorgante, para efeitos de validação técnico-financeira;
d) Facultar, sempre que solicitado, ao 1.º outorgante ou a entidade
credenciada a indicar por aquele, na sua sede social, o mapa de Execução Orçamental a 31 de dezembro 2016, o Balancete Analítico a 31 de
dezembro 2016 antes do apuramento de resultados do Programa de
Formação de Recursos Humanos e, para efeitos de validação técnico-financeira, os documentos de despesa, legal e fiscalmente aceites,
que demonstrem os pagamentos efetuados no âmbito da execução do
Programa de Formação de Recursos Humanos;
e) De acordo com o estabelecido no artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 273/2009, de 1 de outubro, criar um centro de resultados próprio e
exclusivo para execução do programa de desenvolvimento desportivo
objeto do presente contrato, não podendo nele imputar outros custos
e proveitos que não sejam os da execução deste programa, de modo a
permitir o acompanhamento da aplicação das verbas confiadas exclusivamente para este fim;
f) Publicitar, em todos os meios de promoção e divulgação das ações
de formação, bem como nos manuais de formação e documentação
técnica em forma de publicação, o logótipo do 1.º outorgante conforme
regras previstas no livro de normas gráficas;
g) Consolidar nas contas do respetivo exercício todas as que decorrem
da execução do Programa de Formação de Recursos Humanos objeto
deste contrato;
h) Celebrar, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de
1 de outubro, e publicitar integralmente na respetiva página da Internet
os contratos-programa referentes a apoios e comparticipações financeiras atribuídas aos clubes, associações regionais ou distritais ou ligas
profissionais, nela filiados.
Cláusula 7.ª
Incumprimento das obrigações do 2.º outorgante
1 — Sem prejuízo do disposto na cláusula 8.ª, há lugar à suspensão
das comparticipações financeiras por parte do 1.º outorgante quando a
2.º outorgante não cumpra:
a) As obrigações referidas na cláusula 6.ª do presente contrato-programa;
b) As obrigações contratuais constantes noutros contratos-programa
celebrados com o 1.º outorgante;
c) Qualquer obrigação decorrente das normas legais em vigor.
2 — O incumprimento culposo do disposto nas alíneas a), b), c), d),
e), f), g), h) e/ou i) da cláusula 6.ª, concede ao 1.º outorgante o direito
de resolução do presente contrato e de reaver todas as quantias pagas
quando se verifique a impossibilidade de realização dos fins essenciais
do Programa de Formação de Recursos Humanos.
3 — O 2.º outorgante obriga-se a restituir ao 1.º outorgante as comparticipações financeiras concedidas que não tenham sido aplicadas na

