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3 — O processo administrativo original está disponível para consulta
(mediante marcação prévia) na Direção-Geral do Património Cultural — Departamento dos Bens Culturais, Palácio Nacional da Ajuda,
Ala Norte, 1349-021 Lisboa.
4 — Nos termos do artigo 26.º do referido decreto-lei, a consulta
pública terá a duração de 30 dias úteis.
5 — Nos termos do artigo 28.º do referido decreto-lei, as observações dos interessados deverão ser apresentadas junto da DGPC, que se
pronunciará num prazo de 15 dias úteis.
14 de outubro de 2016. — A Diretora-Geral do Património Cultural,
Paula Araújo da Silva.

Aviso (extrato) n.º 14433/2016
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
torna-se público que Cláudia Sofia Petulante Duarte, assistente técnica
em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
incerto, cessa funções a seu pedido com efeitos a 1 de dezembro de 2016,
no Museu Nacional de Etnologia, por motivo de denúncia.
7 de novembro de 2016. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Diogo.
210011334
Aviso (extrato) n.º 14434/2016
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
torna-se público que o trabalhador Luiz António Branco de Pinho Lopes,
técnico superior, cessou funções nesta Direção-Geral por motivos de
aposentação em 15 de outubro de 2016, por limite de idade.
7 de novembro de 2016. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Diogo.
210011359
Despacho n.º 13901/2016
Por meu despacho de 7 de novembro de 2016 e no uso dos poderes
que me são conferidos pelo artigo 42.º e ao abrigo dos artigos 44.º e
seguintes do Código do Procedimento Administrativo e pelo n.º 2 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 115/2012, de 25 de maio, designo para
me substituir durante a minha ausência em serviço externo de 9 a 11 de
novembro de 2016, o Senhor subdiretor-geral, Mestre David Manuel
Gargalo dos Santos, a quem delego todos os poderes inerentes ao cargo
de diretor-geral da Direção-Geral do Património Cultural.
7 de novembro de 2016. — A Diretora-Geral, Paula Araújo Pereira
da Silva.
210011318

EDUCAÇÃO
Gabinete do Secretário de Estado da Educação
Declaração de retificação n.º 1125/2016

210014712

Nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 9.º do Regulamento de
Publicação de Atos no Diário da República, aprovado pelo Despacho
normativo n.º 35-A/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 145, de 29 de julho, revisto e republicado pelo Despacho normativo
n.º 13/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 64, de 1 de
abril, declara-se que o Despacho n.º 8294-A/2016, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 120, de 24 de junho, saiu com inexatidões no
anexo V, que, com a respetiva republicação, assim se retifica:

ANEXO V
Calendário das provas de aferição do ensino básico
Fase única
Entre 2 e 9 de maio

Quinta-feira 8 de junho

Segunda-feira 12 de junho

Segunda-feira 19 de junho

Quarta-feira 21 de junho

2.º ano
Expressões Artísticas e
Físico-Motoras

9h00 — 5.º ano
História e Geografia de
Portugal (57)

9h00 — 8.º ano
Português (85)

10h00 — 2.º ano
Português e Estudo do
Meio (25)

10h00 — 2.º ano
Matemática e Estudo do
Meio (26)

11h00 — 8.º ano
Ciências Naturais e Físico-Química (88)

11h00 — 5.º ano
Matemática e Ciências
Naturais (58)

A disponibilização das fichas individuais de aluno e dos resultados globais das provas de aferição terá lugar até ao início do ano letivo de
2017-2018.
9 de novembro de 2016. — O Chefe do Gabinete, Jorge Bernardino Sarmento Morais.
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