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Dire9ao Regional da Economia de Lisboa 
e Vale do Tejo 

Edito n.0 532/2012 

Processo 171111.7/1624 

Faz-se publico que, nos termos e para efeitos do artigo 19.0 do Regula
menlo de Licenr,:as para lnstalar,:oes Eletricas, aprovado pelo Decreto-Lei 
n. 0 26852, de 30 de julho de 1936, e alterado pelo Decreto-Lei n. 0 446/76, 
de 5 de junho, e outros, estara patente na Direr,:ao Regional de Econo
m ia de Lis boa e Vale do Tejo, sita em Estrada da Portela- Zambujal, 
Alfragide, 2721-858 Am ad ora, 2.0 an dar, tel. 214 729500 e na Secretaria 

· da Camara Municipal de Loures, durante 15 dias, e nas horas de expe
diente, a con tar da publicar,:ao destes editos no "Diario da Republica", o 
projeto apresentado pela EDP Distribuir,:ao- Energia, S. A.- Direr,:ao 
de Rede e Clientes Lisboa a que se refere o processo em epigrafe, para 
o estabelecimento da seguinte instalar,:ao eletrica: 

Modificar,:ao da Linha Mista, a 10 kV, n. 0 1296, com 491 m, com 
origem no apoio n. 0 15 do CL n. 0 1005 e termino no PT LRS-P-0158, 
sita na freguesia de Bucelas, concelho de Loures. 

Todas as reclamar,:oes contra a aprovar,:ao deste projeto deverao ser 
presentes nesta Direr,:ao Regional ou na Secretaria daquela Camara 
Municipal , dentro do citado prazo. 

20 de setembro de 2012.-0 Diretor Regional, Ricardo Emilio. 
306444144 

Institute da Constru9ao e do lmobiliario, I. P. 

Despacho (extrato) n.0 13697/2012 

Nos termos do disposto no n. 0 6 do artigo 12.0 da Lei n. 0 12-A/2008, 
de 27 de fevereiro, aplicavel por forr,:a do n. 0 2 do artigo 73.0 do Re
gime do Contra to de Trabalho em Funr,:oes Publicas, aprovado pela Lei 
n. 0 59/2008, de II de setembro, em conjugar,:ao com o n. 0 I da cl:'m
sula 6." do Acordo Coletivo de Trabalho n. 0 112009, publicado no Diario 
da Republica, 2." serie, n. 0 188, de 28 de setembro e apos homologar,:ao 
da ata do juri constituido para o efeito, toma-se publico que o trabalhador 
Paulo Jorge Gordon Pinto concluiu com sucesso o periodo experimen
tal, com a classificar,:ao final de 13 valores, na carreira e categoria de 
assistente tecnico, na sequencia da celebrar,:ao com este Jnstituto, de 
urn contrato de trabalho em funr,:oes publicas por tempo indetem1inado. 

0 tempo de servir,:o decorrido no periodo experimental sera contado, 
para todos os efeitos legais, na carreira e categoria do trabalhador. 

20 de setembro de 2012.-0 Vice-Presidente do Conselho Diretivo, 
Fernando Jose de Oliveira da Silva. 

206458903 

Despacho (extrato) n.0 13698/2012 

Nos termos do disposto no n. 0 6 do artigo 12.0 da Lei n. 0 12-A/2008, 
de 27 de fevereiro , aplicavel por forr,:a do n. 0 2 do artigo 73. 0 do Re
gime do Contrato de Trabalho em Funr,:oes Publicas, aprovado pel a Lei 
n.0 59/2008, de 11 de setembro, em conjugar,:ao com o n. 0 1 da cll\u
sula 6." do Acordo Coletivo de Trabalho n. 0 1/2009, publicado no Diario 
da Republica, 2." serie, n. 0 188, de 28 de setembro e apos homologar,:ao da 
ata do juri constituido para o efeito, torna-se publico que a trabalhadora 
Sandra Isabel dos Santos Jesus concluiu com sucesso o periodo experi
mental, com a classificar,:ao final de 17 valores, na carreira e categoria 
de assistente tecnico, na sequencia da celebrar,:ao com este Jnstituto, de 
urn contrato de trabalho em funr,:oes publicas portempo indeterminado. 

0 tempo de servir,:o decorrido no periodo experimental sera contado, 
para todos os efeitos legais, na carreira e categoria da trabalhadora. 

20 de setembro de 2012.-0 Vice-Presidente do Conselho Diretivo, 
Fernando Jose de Oliveira da Silva. 

206458774 

Despacho (extrato) n.0 13699/2012 

Nos termos do disposto no n. 0 6 do artigo 12.0 da Lei n. 0 12-A/2008, 
de 27 de fevereiro , aplicavel por forr,:a do n. 0 2 do artigo 73.0 do Re
gime do Contrato de Trabalho em Funr,:oes Publicas, aprovado pel a Lei 
n. 0 59/2008, de 11 de setembro, em conjugar,:ao com o n. 0 1 da clau
sula 6." do Acordo Coletivo de Trabalho n. 0 1/2009, publicado no Diario 
da Rep!lblica, 2." serie, n. 0 188, de 28 de setembro e apos homologar,:ao da 
ata do juri constituido para o efeito, torna-se publico que a trabalhadora 
Manuela Sofia da Costa Santos concluiu com sucesso o periodo experi
mental, com a classificar,:ao final de 13 val ores, na carreira e categoria 

de assistente tecnico, na sequencia da celebrar,:ao com este lnstituto, de 
urn contrato de trabalho em funr,:oes publicas por tempo indeterminado. 

0 tempo de servir,:o decorrido no periodo experimental sera contado, 
para todos os efeitos legais, na carreira e categoria da trabalhadora. 

20 de setembro de 2012.-0 Vice-Presidente do Conselho Diretivo, 
Fernando Jose de Oliveira da Silva. 

206458928 

Despacho (extrato) n.0 13700/2012 

Nos termos do disposto no n. 0 6 do artigo 12.0 da Lei n. 0 12-A/2008, 
de 27 de fevereiro, aplicavel por forr,:a do n. 0 2 do artigo 73.0 do Re
gime do Contrato de Trabalho em Funr,:oes Publicas, aprovado pela Lei 
n. 0 59/2008, de II de setembro, em conjugar,:ao como n.0 I da clausula 6." 
do Acordo Coletivo de Trabalho n. 0 1/2009, publicado no Diario da 
Republica, 2." serie, n. 0 188, de 28 de setembro e apos homologar,:ao da 
ata do juri constituido para o efeito, torna-se publico que a trabalhadora 
Magda Marina Caixeiro Amado concluiu com sucesso o periodo expe
rimental , com a classificar,:ao final de 15 val ores, na carreira e categoria 
de assistente tecnico, na sequencia da celebrar,:ao com este lnstituto, de 
urn contrato de trabalho em funr,:oes publicas por tempo indeterminado. 

0 tempo de servir,:o decorrido no periodo experimental sera contado, 
para todos os efeitos legais, na carreira e categoria da trabalhadora. 

20 de setembro de 2012. -0 Vice-Presidente do Conselho Diretivo, 
Fernando Jose de Oliveira da Silva. 

206458863 

Despacho (extrato) n.0 13701/2012 

Nos termos do disposto no n. 0 6 do artigo 12.0 da Lei n. 0 12-A/2008, 
de 27 de fevereiro, aplicavel por forr,:a do n. 0 2 do artigo 73.0 do Re
gime do Contrato de Trabalho em Funr,:oes Publicas, aprovado pela 
Lei n. 0 59/2008, de II de setembro, em conjugar,:ao com o n. 0 1 da 
clausula 6." do Acordo Coletivo de Trabalho n. 0 1/2009, publicado 
no Diario da Republica, 2." serie, n. 0 188, de 28 de setembro e apos 
homologar,:ao da ata do juri constituido para o efeito, toma-se publico 
que o trabalhador Carlos Manuel da Silva Pinto concluiu com sucesso 
o periodo experimental, com a classificar,:ao final de 17 valores, na 
carreira e categoria de assistente tecnico, na sequencia da celebrar,:ao 
com este lnstituto, de urn contrato de trabalho em funr,:oes publicas por 
tempo indeterminado. 

0 tempo de servir,:o decorrido no periodo experimental sera contado, 
para todos os efeitos legais, na carreira e categoria do trabalhador. 

20 de setembro de 20 12. - 0 Vice-Presidente do Conselho Diretivo, 
Fernando Jose de Oliveira da Silva. 

206458709 

MINISTERIO DAAGRICULTURA, DO MAR, 
DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITO RIO 

Gabinete do Secretario de Estado das Florestas 
e Desenvolvimento Rural 

Despacho n.0 13702/2012 

A Portaria n. 0 1112009, de 7 de janeiro, com as alterar,:oes introduzidas 
pel a Portaria n. 0 312/2012, de I 0 de outubro, aprovou o regulamento 
que tipifica e contextualiza as Organizar,:oes do Sector da Car,:a (OSC) 
para efeitos de financiamento das ar,:oes que sejam objeto de protocolo 
de gestao e de enquadramento das atividades do dominio da credencia
r,:ao, bern como determinou a criar,:ao e o funcionamento da Comissao 
Cientifica e Tecnica da Car,:a (CCTC) e o exercicio da funr,:ao de ho
mologar,:ao de trofeus. 

Considerando que a Comissao Nacional de Homologar,:ao Trofeus 
(CNHT) integra na sua composir,:ao ate I 0 personalidades, de reco
nhecido merito cientifico e tecnico, bern como urn secretario tecnico 
nomeados por despacho do membro do Govemo responsavel pelo Sector 
da Car,:a, toma-se necessario proceder a nomear,:ao dos mesmos. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto nos n. 0
' 3 e 7 do 

artigo 11.0 da Portaria n. 0 11/2009, de 7 de janeiro, com as alterar,:oes 
introduzidas pela Portaria n.0 312/2012, de 10 de outubro, nomeio para 
integrarem a Comissao Nacional de Homologar,:ao de Trofeus Joao 
Bernardino Almeida Faria, Jose Gonr,:alves Duarte Pessoa, Jose Luis 
Manteigas Passos, Carlos Manuel Santos Fonseca, Carlos Filipe Pina 
Santos, Jose Carlos Pedreira Reina, Antonio Afonso Inacio, Antonio 
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Pedro Santos Rodrigues, Luso Manuel Alves Matias, Pedro Alexandre 
Lima Delgado, como personalidades de reconhecido merito cientifico 
e tecnico, e Joao Lopo de Carvalho Gonc;;alves como secretario tecnico. 

15 outubro de 2012. - 0 Secretario de Estado das Florestas e Desen
volvimento Rural , Jose Daniel Rosas Campelo da Rocha. 

206459738 

MINISTERIO DA SAO DE 

Administra9ao Regional de Saude de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P. 

Aviso (extrato) n.0 1407912012 

Em cumprimento do disposto na alinea b) do n. 0 I, do artigo 37.0 da 
Lei n.0 12-N2008, de 27 de fevereiro , toma-se publico que, na sequen
cia de procedimento concursal aberto por aviso publicado no Di6rio 
da Republica, 2." serie, n.0 152, de 6 de agosto de 20 I 0, foi celebrado 
contrato de trabalho em func;;oes publicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir de I de agosto de 2012, com a trabalhadora Carla 
Sofia Serfate Ramos, para o preenchimento de urn posto de trabalho da 
carreiralcategoria de Assistente Tecnico do mapa de pessoal da Admi
nistrac;;ao Regional de Saude de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Vl
-Loures, com a remunerac;;iio correspondente it 1." posic;;ao remunerat6ria, 
nivel 5 da tabela unica remunerat6ria da carreira de Assistente Tecnico, 
correspondente a 683, 13€. 

Para efeitos do disposto no n.0 3 do artigo 12.0 da LVCR ex-vi n. 0 2 
e 3 do artigo 73 .0 do RCTFP, o jttri para o perfodo experimental tera a 
seguinte composic;;iio: 

Presidente: Ana Maria Antunes Sequeira, tecnica superior do ACES 
VJ-Loures; 

Vogais efetivos: Teresinha Jesus Matias Fernandes, Assistente Tec
nica do ACES VI- Loures, que substituira o presidente nas suas faltas 
ou impedimentos e Jose Joaquim Calhau Rita, Assistente Tecnico do 
ACES Vl-Loures; 

Vogais suplentes: Maria Isabel Rosa Miranda Alberto, Assistente Tec
nica do ACES Vl-Loures e Susana Marlene Nunes Gouveia, Assistente 
Tecnica do ACES VJ-Loures. 

0 periodo experimental inicia-se com a celebrac;;iio do contrato e 
tem a durac;;iio de 120 dias, correspondente it durac;;ao determinada pelo 
disposto na alinea b) do n. 0 I do artigo 76.0 da Lei 11 .0 59/2008, de II 

. de setembro, conjugado como n. 0 I, da clausula 6." do Acordo Coletivo 
de Trabalho n.0 1/2009, de 28 de Setembro e Regulamento de Extensao 
n.0 1-N2010, de 2 de marc;;o. 

12 de setembro de 2012. -0 Presidente do Conselho Diretivo da 
Administrac;;i!o Regional de Saude de Lis boa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luis 
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro. 

204872664 

Aviso (extrato) n.0 1408012012 

Em cumprimento do disposto na alinea b) do n. 0 I, do artigo 37.0 

da Lei n.0 12-A/2008, de 27 de fevereiro , toma-se publico que, na 
sequencia de procedimento concursal aberto por aviso publicado no 
Di6rio da Republica, 2." serie, n. o 151, de 05 de agosto de 20 I 0, foi 
celebrado contrato de trabalho em func;;oes publicas por tempo in
determinado, com efeitos a partir de 0 I de agosto de 2012, com o 
trabalhador Eugenia Maria Conde Pinto, para exercicio de func;;oes 
correspondentes it categoria de enfermeiro, da carreira especial de 
enfermagem com a remunerac;;ao defmida nos termos do artigo 7.0

, 

do Decreto-Lei n. 0 122/2010, de II de novembro, correspondente a 
1.020,06€. 

Para efeitos do disposto no n.0 3 do artigo 12.0 da LVCR ex-vi n. 0 2 
e 3 do artigo 73 .0 do RCTFP, o juri para o periodo experimental tera a 
seguinte composic;;iio: 

Presidente: Maria Teresa Videira Antunes, Enfermeira Chefe 
Vogais efetivos: Ana Cristina Martins Mendes dos Santos, Enfenneira 

Chefe, que substituira o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e 
Angelina Purificac;;iio Matos Guerra, Enfenneira Chefe; 

Vogais suplentes: Aida Maria Costa Nunes Lopes Ferreira, Enfer
meira Especialista; e Ana Maria Frias Coutinho Veiga, Enfermeira 
Especial ista. 

0 perfodo experimental inicia-se com a celebrac;;iio do contrato e 
tem a duratyao de 90 dias, correspondente it duratyao determinada pelo 
disposto no n. 0 I, do artigo 19.0

, do Decreto-Lei n.0 248/2009, de 22 
de setembro. 

21 de setembro de 2012.- 0 Presidente do Conselho Diretivo da 
Administrac;;ao Regional de Saude de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luis 
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro. 

Institute Nacional de Saude 
Doutor Ricardo Jorge, I. P. 

Despacho n.0 1370312012 

206459892 

Composi~i!o do juri- Concurso de ingresso na carreira 
de investiga~iio cientifica de tecnicos superiores doutorados 
que exercem fun~oes de investiga~iio "Area de lmunologia" 

Para efeitos de procedimento concursal para ingresso na carreira 
cientifica de tecni9os superiores doutorados que exercem funtyoes de 
investigac;;ao na "Area de lmunologia", ouvido o Conselho Cientifico, 
o Conselho Diretivo nomeia o seguinte juri : 

Presidente: Prof Doutor Jose Manuel Lage Campelo Calheiros- Pro
fessor Catedratico da Universidade da Beira Interior e Vogal do Conselho 
Diretivo do lnstituto Nacional de Saude Doutor Ricardo Jorge, I. P. 

Vogais: 

Doutora Maria Manuela Marin Canic;;a -lnvestigadora Principal com 
habilitac;;i!o do Instituto Nacional de Saude Doutor Ricardo Jorge, I. P. 

Doutor Manuel Augusto de Castro Pereira Barbosa- Professor 
Associado Convidado com Agregac;;ao da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lis boa 

Prof. Doutor Manuel Joiio Rua Vilanova- Professor Associado do 
Instituto de Ciencias Biomedicas de Abel Salazar da Universidade do 
Porto 

Prof Doutor Carlos Augusto Gomes Penha Gonc;;alves -Professor 
Associado Convidado da Faculdade de Farmacia da Universidade de 
Lis boa 

Prof Doutor Pedro Nunes Simoes Rodrigues -Professor Associado 
do Instituto de Ciencias Biomedicas de Abel Salazar da Universidade 
do Porto 

11/ 10/2012. -0 Presidente do INSA, I. P., Prof Doutor Jose Pe
reira Miguel. 

206456862 

Despacho n.0 1370412012 

Por meu despacho de 3 de outubro de 2012, toma-se publico que, nos 
termos do n. 0 6 do artigo 12. 0 da Lei n. 0 12-A/2008, de 27 de fevereiro , 
conjugado com os n. 0 2 do artigo 73.0

, n. 0 I do artigo 75.0 e alinea c) 
do artigo 76.0 da Lei n. 0 59/2008, de II de setembro, em conjugac;;ao 
com a clausula 6." do Acordo Coletivo de Trabalho n.0 1/2009, de 24 de 
setembro e do Regulamento de Extensiio n. 0 1-A/2010, de I de marc;;o, a 
trabalhadora abaixo indicada, concluiu com sucesso, o periodo experi
mentalna categorialcarreira tecnica superior, na sequencia da celebrac;;ao 
com este Instituto, do contrato de trabalho em funtyoes publicas por 
tempo indetenninado: 

Susana das Neves Pereira da Silva - 19,00 valores. 

II de outubro de 2012. - 0 Presidente, Jose Pereira Miguel. 
206459568 

MINISTERIO DA EDUCACAO E CIENCIA 

Dire9ao-Geral de Estatfsticas da Educa9ao e Ciencia 

Despacho n.0 1370512012 

Nos termos do disposto no artigo 33.0 da Lei n.0 4/2004, de 15 de 
janeiro, republicada pela Lei n. 0 64/2011, de 22 de dezembro, designo 
o assistente tecnico Pedro Jose Viegas Mota para exercer func;;oes de 
secretariado no meu gabinete, com efeitos a 0 I de outubro de 2012. 0 
trabalhador tem direito, pelo exercicio das referidas func;;oes, ao suple
mento remunerat6rio previsto no n. 0 5 do artigo acima citado. 

15 de outubro de 20 12. -A Diretora-Geral, Luisa Canto e Castro 
Laura. 

206458514 


