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Despacho n.º 11464/2017

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 23.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na sua versão atual, e considerando a relevância do relatório
de demonstração das atividades prosseguidas e dos resultados obtidos torna-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo do
Turismo de Portugal, I. P., de 04 de dezembro de 2017, foi renovada
a comissão de serviço da Lic. Lídia Maria Alves Guedes Monteiro,
no cargo de direção intermédia de 1.º grau, Diretor Coordenador da
Direção de Apoio à Venda, do Turismo de Portugal, I. P., por novo
período de três anos.
11 de dezembro de 2017. — A Diretora-Coordenadora da Direção
de Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz
Deus Vieira.
310987184

Para os devidos efeitos, se faz público que por meu despacho de 30
de novembro de 2017, concedi licença sem remuneração para acompanhamento do cônjuge colocado no estrangeiro, nos termos do n.º 1
do artigo 282.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), ao
Investigador Coordenador Rui Tainha Ribeiro do Rosário, com início
a 1 de fevereiro de 2018.
6 de dezembro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno
Canada.
310990878

AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL E MAR
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
Aviso n.º 15672/2017

AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL

Em cumprimento do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a Cessação do
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por Tempo Indeterminado,
do trabalhador Jorge Manuel Nunes Martins, da Carreira de Técnico
Superior, posicionado entre a 3.ª e a 4.ª Posição Remuneratória e entre
o Nível Remuneratório 19 e 23, por motivo de falecimento ocorrido no
dia 20 de novembro de 2017.

Instituto Nacional de Investigação
Agrária e Veterinária, I. P.
Despacho n.º 11463/2017
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do n.º 3 do artigo 99.º
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se público
que, na sequência do meu despacho de 30 de novembro de 2017
consolida a mobilidade interna na categoria, a técnica superior
Tânia Sofia Gordinho Rocheta Santos Gonçalves, sendo celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
mantendo-se na posição remuneratória e nível remuneratório da
tabela remuneratória única aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008,
de 27 de fevereiro.
6 de dezembro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno
Canada.
310990723
Nome

30 de novembro de 2017. — A Diretora de Serviços de Administração,
Adília Josefina Ribeiro Domingues.
310977886
Despacho n.º 11465/2017
Em cumprimento do disposto no n.º 1 e alínea c) do n.º 2 do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que
por Despacho do Senhor Diretor Regional datado de 12-09-2017
se procedeu à consolidação definitiva da Mobilidade na Categoria
do Assistente Operacional, João Maria Grilo, no Mapa de Pessoal
desta Direção Regional, ao abrigo do disposto no artigo 99.º da
supra citada Lei, tendo sido celebrado respetivo Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, de acordo
com o seguinte:
Carreira

João Maria Grilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assistente operacional . . . . . . . . . . . . . . . .

Posição remuneratória

Nível remuneratório

Entre 4.ª e 5.ª . . . . . Entre 4 e 5.

O presente Despacho produz efeitos a 11 de setembro de 2017.
12 de dezembro de 2017. — A Diretora de Serviços de Administração, Adília Josefina Ribeiro Domingues.

MAR
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos
Aviso n.º 15673/2017
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.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, torna-se público que a lista
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no âmbito do
concurso interno geral de ingresso para preenchimento de um posto
de trabalho na categoria de Inspetor-Adjunto, do mapa de pessoal da
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos,
aberto pelo Aviso n.º 5105/2015, publicado no Diário da República,
n.º 90, 2.ª série, de 11 de maio de 2015, homologada por despacho do
Sr. Diretor-Geral de 4 de dezembro de 2017, se encontra afixada nas

310995332

instalações da Direção-Geral, sita na Avenida de Brasília, em Lisboa,
disponibilizada na página eletrónica em www.dgrm.mm.gov.pt, tendo
ainda sido notificada a cada um dos candidatos para o respetivo endereço de correio.
Consideram-se ainda notificados do ato de homologação da lista de
ordenação final, nos termos do estatuído nos n.os 4 e 5 do artigo 36.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, e pela
via prevista na alínea d) do n.º 3 do mesmo artigo e diploma legal,
os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da
aplicação dos métodos de seleção.
Do ato de homologação da lista de ordenação final pode ser interposto
recurso hierárquico, de acordo com o estatuído no n.º 3 do artigo 39.º
da supracitada Portaria.
12 de dezembro de 2017. — O Diretor de Serviços de Administração
Geral, Pedro Ramires Nobre.
310991177

