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Diário da República, 2.ª série — N.º 12 — 17 de janeiro de 2012
Despacho n.º 639/2012

Considerando o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 262/88, de 23 de julho;
Considerando a recente aprovação em Conselho de Ministros do novo
enquadramento legal dos gabinetes ministeriais que aponta para uma
necessidade de redução suplementar de custos;
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 142.º e do artigo 147.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, e alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro, determino:
1 — O n.º 2 do Despacho n.º 13306/2011, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 191, de 4 de outubro de 2011, é adaptado nos
seguintes termos:
«2 — O nomeado aufere, a título de remuneração mensal, o montante correspondente ao nível remuneratório 65 da tabela remuneratória única, incluindo os subsídios de férias e de Natal, sem prejuízo
da suspensão destes subsídios durante o período determinado na lei,
tendo ainda direito ao subsídio de refeição e ao montante equivalente
ao abono para despesas de representação estabelecido para o cargo de
adjunto, bem como aos abonos correspondentes às deslocações em
serviço nos termos fixados na lei para o cargo de adjunto.»
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de
2012.
9 de janeiro de 2012. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira
Cristas Machado da Graça.
205581819
Despacho n.º 640/2012
1 — Considerando o disposto no artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro,
determino a cessação de funções, a seu pedido, do Prof. Doutor Francisco
Cabral Cordovil no cargo de diretor do Gabinete de Planeamento e Políticas do ex-Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas, para que foi nomeado pelo Despacho n.º 191/2010, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.º 3, de 6 de janeiro de 2010.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 16 de janeiro
de 2012.
10 de janeiro de 2012. — A Ministra da Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento do Território, Maria de Assunção Oliveira
Cristas Machado da Graça.
205580417

Agência Portuguesa do Ambiente

Autoridade Florestal Nacional
Aviso n.º 698/2012
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos
candidatos ao procedimento concursal comum para o preenchimento de
um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, aberto
pelo Aviso n.º 7683/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 61, de 28 de março de 2011.
Lista unitária de ordenação final
Candidatos aprovados

Classificação
final (val.)

Arménio Manuel Trindade Ricardo . . . . . . . . . . . . . .

17,67

A lista unitária de ordenação final foi objeto de homologação por
Despacho do Sr. Vice-Presidente da AFN, de 03 de novembro de 2011,
tendo sido igualmente publicitada e notificada nos termos dos n.os 5 e 6
do artigo 36.º da portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro.
5 de janeiro de 2012. — O Vice- Presidente, Manuel Pinto Gabriel.
205571289
Aviso n.º 699/2012
Nos termos do n.º 3 do artigo 37.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de
abril, faz -se público que foi retirada à lista unitária de ordenação final
respeitante ao procedimento concursal comum para preenchimento
de um posto de trabalho na categoria/carreira de Técnico Superior, na
modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, publicitado pelo aviso n.º 11795/2011, a candidata única — Maria
Luísa de Oliveira dos Santos Jorge, nos termos do n.º 2, alínea b) do
artigo 37.º do mesmo diploma, devendo assim considerar -se o referido
concurso deserto.
6 de janeiro de 2012. — O Vice-Presidente, Manuel Gabriel.
205571345
Aviso n.º 700/2012
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da portaria n.º 83- A/2009,
de 22 de janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos
candidatos ao procedimento concursal comum para o preenchimento
de dois postos de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico,
aberto pelo Aviso n.º 7680/2011, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 61, de 28 de março de 2011.

Aviso n.º 697/2012
Lista de ordenação final, procedimento concursal comum
na categoria de técnico superior,
preferencialmente detentor de licenciatura em relações internacionais

Lista unitária de ordenação final
Ref.ª A

os

Em cumprimento do disposto nos n. 5 e 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, faz publico que do procedimento
concursal em epigrafe, aberto pela Agencia Portuguesa do Ambiente,
publicitado no Diario da Republica n.º 138, 2.ª Serie, de 20 de julho de
2011 (aviso n.º 14515/2011), na BEP de 21 de julho de 2011 (codigo
de oferta n.º 0E201107/0340) e na pagina electronica da Agencia Portuguesa do Ambiente, resultou para os candidatos aprovados a seguinte
lista unitaria de ordenação final:
Luís Carlos Romana Chaínho — 14,21 valores
Faz ainda publico que a lista unitaria de classificação final foi homologada por despacho de 8 de janeiro de 2012 do diretor geral da Agencia
Portuguesa do Ambiente.
Da homologação da lista de ordenação final cabe recurso hierarquico
ou tutelar de acordo com o que determina o n.º 3 do artigo 39.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
Mais se faz publico que a lista de ordenação final se encontra afixada
no placard da sede e na pagina eletronica da Agencia Portuguesa do
Ambiente.
10 de janeiro de 2012. — A Diretora do Departamento de Gestão de
Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais, Fernanda da Piedade
Martins Chilrito Mendes Bernardo.
205577923

Candidatos aprovados

Silvestre Manuel Valente Marques . . . . . . . . . . . . . . . . .

Classificação
final
(val.)

14,88

Ref.ª B
Candidatos aprovados

Classificação
final
(val.)

Maria José Gonçalves Martins Lindeza Refacho Passinhas

12,83

A lista unitária de ordenação final foi objeto de homologação por
Despacho do Sr. Vice-Presidente da AFN, de 06 de janeiro de 2012,
tendo sido igualmente publicitada e notificada nos termos dos n.os 5 e 6
do artigo 36.º da portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro.
9 de janeiro de 2012. — O Vice-Presidente, Manuel Pinto Gabriel.
205571061

