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na 2.ª posição remuneratória, nível 15, da Tabela Remuneratória Única,
aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
2 de novembro de 2015. — O Vice-Presidente dos Serviços Sociais
da Guarda Nacional Republicana, Coronel de AM João Carlos Santos
Carvalho.
209175092

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

de Rede e Clientes Lisboaa que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da Linha Aérea a 30 kV, n.º 3036/R33, com 5 m, com
origem no apoio n.º 24 da linha n.º 3036 e término no PT VFX-D-0830,
em Monte Raro — Lezíria Norte, freguesia de Vialonga, concelho de Vila
Franca de Xira, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nestes Serviços ou na Secretaria daquele Município, dentro
do citado prazo.
4-11-2015. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
309186124

Direção-Geral da Administração da Justiça
Aviso n.º 14761/2015
Para os efeitos do disposto na alínea b) do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, conjugado com os artigos 45.º e 46.º da LTFP, torna-se público que foi homologada a ata de avaliação final da conclusão
com sucesso do período experimental de Anabela Ferreira Rodrigues,
na sequência do procedimento concursal comum de recrutamento na
modalidade de relação de emprego público por tempo indeterminado,
para ocupação de posto de trabalho na carreira e categoria de assistente
técnico no mapa de pessoal da secretaria do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Leiria, aberto por Aviso n.º 15263/2013, de 17 de dezembro.
26 de novembro de 2015. — O Diretor-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
209178479
Aviso n.º 14762/2015
1 — No âmbito do procedimento concursal comum aberto pelo Aviso
n.º 8915/2015, Referência PCAT 11/DSJCJI/DPO/2014, publicado no
Diário da República, 2ª Série, n.º 157, de 13 de agosto de 2015, com vista
ao preenchimento de um posto de trabalho na carreira de assistente técnico do mapa de pessoal da Direção-Geral da Administração da Justiça,
mediante a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, notificam-se os candidatos do seguinte:
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36º 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 (doravante designada por Portaria), a
lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e excluídos
resultante da aplicação dos métodos de seleção, foi homologada por
meu despacho de 04/12/2015, por delegação do Diretor-Geral (Despacho n.º 3462/2014, de 24/02/2014, publicado na 2ª Serie n.º 44, de
04/03), e pode ser consultada no átrio de entrada do edifício onde se
encontra sediada a Direção Geral da Administração da Justiça (DGAJ),
sita no Campus de Justiça, Av. D. João II, n.º1.08.01 D/E, Ed. H
-1990-097 Lisboa, e na página eletrónica da DGAJ em http://www.
dgaj.mj.pt/sections/files/dgaj/procedimentosconcursais/procedimento-concursal6837/2015/aviso8915-assistente/assistentetecnico-para/
2 — Assim, nos termos do disposto no n.º 4 e 5 do artigo 36º da Portaria, consideram-se notificados os candidatos do ato de homologação
da lista unitária de ordenação final.
3 — Mais se informa que do ato de homologação pode ser interposto
recurso hierárquico nos termos do n.º 3 do artigo 39º da Portaria.
26 de novembro de 2015. — A Subdiretora-Geral, Ana Vitória Azevedo.
209181507

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E ENERGIA
Direção-Geral de Energia e Geologia
Édito n.º 358/2015
Processo 171/11.14/1275
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada pela
Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Direção Geral de
Energia e Geologia, sita em Av. 5 de Outubro, n.º 208 (Edifício Sta.
Maria) — 1069-203 Lisboa, tel. 217922700/800 e na Secretaria da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a contar da publicação destes éditos no “Diário da República”,
o projeto apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Direção

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos
Aviso (extrato) n.º 14763/2015
De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência
do procedimento concursal publicitado pelo Aviso n.º 7815/2015, de
15 de julho de 2015, foi celebrado contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, para ocupação de posto de trabalho,
previsto no mapa de pessoal da Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos — DGRM, na categoria e carreira de
técnico superior, com a seguinte trabalhadora:
Licenciada Susana Isabel Campos Raimundo Pereira, ficando posicionada na 2.ª posição remuneratória, 15.º nível da tabela remuneratória
única aprovada pela Portaria n.º 1553 C/2008, de 31 de dezembro, com
efeitos a 15 de novembro de 2015.
26 de novembro de 2015. — O Diretor de Serviços de Administração
Geral, Pedro Ramires Nobre.
209178016
Aviso (extrato) n.º 14764/2015
De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência
da conclusão da 15.ª edição do Curso de Estudos Avançados em Gestão
Pública do INA (CEAGP — 15.ª edição 2014/2015), foram celebrados
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para
ocupação de postos de trabalho, previstos no mapa de pessoal da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos — DGRM,
na categoria e carreira de técnico superior, com as seguintes trabalhadoras:
Doutora Rita Pinto Eliseu Mendes Godinho Veloso, sem vínculo
de emprego público previamente constituído, ficando posicionada na
2.ª posição remuneratória, 15.º nível da tabela remuneratória única
aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com efeitos
a 1 de novembro de 2015;
Mestre Mafalda Sofia da Costa Mota, sem vínculo de emprego público previamente constituído, ficando posicionada na 2.ª posição remuneratória, 15.º nível da tabela remuneratória única aprovada pela Portaria
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com efeitos a 1 de novembro de 2015;
Mestre Alexandra Manuela Pereira Pinto de Oliveira Dias, sem vínculo de emprego público previamente constituído, ficando posicionada
na 2.ª posição remuneratória, 15.º nível da tabela remuneratória única
aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com efeitos
a 1 de novembro de 2015;
Licenciada Ana Cristina Sá Oliveira, sem vínculo de emprego público
previamente constituído, ficando posicionada na 2.ª posição remuneratória, 15.º nível da tabela remuneratória única aprovada pela Portaria
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com efeitos a 1 de novembro de 2015.
26 de novembro de 2015. — O Diretor de Serviços de Administração
Geral, Pedro Ramires Nobre.
209177985

Instituto de Financiamento
da Agricultura e Pescas, I. P.
Deliberação n.º 2300/2015
O conselho diretivo do Instituto de Financiamento da Agricultura e
Pescas, I. P. (IFAP), ao abrigo do n.º 6 da Deliberação n.º 1989/2015, publicada no Diário da República, 2.º Série, n.º 215, de 03 de novembro, deliberou
aprovar e determinar a publicação, nos termos e para os efeitos do n.º 2 do

