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PARTE C

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P.

Aviso n.º 11328-A/2012

1 — Nos termos do n.º 6 do artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011 
de 6 de abril, notificam -se os candidatos admitidos ao procedimento 
concursal para constituição de reserva de recrutamento de pessoal 
docente do ensino português no estrangeiro, para o cargo de lei-
tor, aberto pelo aviso n.º 4629 -A/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 61, suplemento, de 26 de março de 2012, 
que se encontra afixada nas instalações da sede do Camões, I. P., 
das coordenações de ensino e das embaixadas e ou consulados e 
divulgada na página da internet em www.instituto -camoes.pt., a 
lista ordenada dos resultados obtidos no terceiro método de seleção, 
entrevista profissional de seleção, 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, sendo obri-
gatória a utilização do formulário eletrónico disponibilizado em
www.instituto -camoes.pt.

2 — O processo instrutório relativo ao procedimento concursal está 
disponível para consulta dos interessados nas instalações do Camões, I. P., 
Direção de Serviços de Língua e Cultura, Rua Rodrigues Sampaio, 113, 

 Aviso n.º 11328-B/2012
1 — Nos termos do n.º 6 do artigo 31.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de 
abril, notificam -se os candidatos admitidos ao procedimento concursal 
para constituição de reserva de recrutamento de pessoal docente do ensino 
português no estrangeiro, para o cargo de professor, aberto pelo aviso 
n.º 4629 -A/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 61, suple-
mento, de 26 de março de 2012, que se encontra afixada nas instalações da 
sede do Camões, I. P., das coordenações de ensino e das embaixadas e ou 
consulados e divulgada na página da internet em www.instituto -camoes.pt., 
a lista unitária de ordenação final, para, querendo, os candidatos se pro-
nunciarem 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, sendo obrigatória a utilização 
do formulário eletrónico disponibilizado em www.instituto -camoes.pt.

2 — O processo instrutório relativo ao procedimento concursal está 
disponível para consulta dos interessados nas instalações do Camões, I. P., 
Direção de Serviços de Língua e Cultura, Rua Rodrigues Sampaio, 113, 
em Lisboa, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 
14 horas às 17 horas e 30 minutos.

22 de agosto de 2012. — A Presidente, Prof.ª Doutora Ana Paula 
Laborinho.
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em Lisboa, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 
14 horas às 17 horas e 30 minutos.

22 de agosto de 2012. — A Presidente, Prof.ª Doutora Ana Paula 
Laborinho.
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