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a 7 de julho de 2016, funções para as quais tinha sido designado pelo
Despacho n.º 185/2016, de 22 de dezembro, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 4, de 7 de janeiro.
2 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

Serão considerados os requerimentos entrados na Direção-Geral da
Administração da Justiça desde 11 de maio de 2016 e os que venham a
dar entrada nestes serviços até ao termo do prazo de 10 dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da publicação no Diário da República
do presente aviso (alínea b) do n.º 4 do artigo 19.º do citado Estatuto).

6 de julho de 2016. — A Secretária de Estado Adjunta e da Justiça,
Helena Maria Mesquita Ribeiro.
209714803

7 de julho de 2016. — O Diretor-Geral, Luís Borges Freitas.
209715143

Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais

Despacho n.º 8964/2016
Considerada a remessa ao Conselho Superior da Magistratura, nos
termos do disposto no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 156/78, de 30 de
junho, da lista de candidaturas a juízes sociais para as causas da secção de
família e menores de Viana do Castelo, do Tribunal Judicial da Comarca
de Viana do Castelo, aprovada pela Assembleia Municipal de Viana do
Castelo, em reunião de 28 de novembro de 2014, são nomeados, nos
termos do n.º 1 do artigo 21.º, do artigo 22.º — ex vi do artigo 38.º — e
do artigo 37.º do referido decreto-lei, os juízes sociais para as causas
previstas no n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º 166/99, de 14 de setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2015, de 15 de janeiro
(Lei Tutelar Educativa), e no artigo 115.º da Lei n.º 147/99, de 1 de
setembro (Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo), segundo a
enumeração constante da lista anexa.
6 de julho de 2016. — A Secretária de Estado Adjunta e da Justiça,
Helena Maria Mesquita Ribeiro.
Lista dos cidadãos nomeados juízes sociais para as causas
da secção de família e menores de Viana do Castelo, do
Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo, prevista
no n.º 2 do artigo 30.º da Lei Tutelar Educativa e no artigo 115.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo.

Aviso n.º 8741/2016
Procedimento concursal comum para admissão ao curso de formação específico para ingresso na categoria de guarda da carreira
de guarda prisional da Direção Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais — Referência 53/G/2014.
Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.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, informam-se os candidatos admitidos ao procedimento
concursal comum (Referência 53/G/2014), para o preenchimento de
400 (quatrocentas) vagas para admissão ao curso de formação específico
para ingresso na categoria de guarda da carreira de guarda prisional, na
modalidade de nomeação, conforme Aviso n.º 12656/2014, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 219 de 12 de novembro de 2014,
que as convocatórias para o exame médico, se encontram disponíveis na
página eletrónica da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
em (www.dgsp.mj.pt — Recursos Humanos — Recrutamento CGP) e
em local visível e público nas instalações desta Direção-Geral, na Av. da
Liberdade n.º 9, 2.º andar em Lisboa.
6 de julho de 2016. — O Diretor-Geral, Celso Manata.

Efetivos:
António Manuel Lopes Gonçalves
Maria Teresa Martins Gonçalves
Matilde Rosa Arantes da Silva de Passos Sousa
José Carlos Martins Fernandes Puga
Liliana Sofia Duarte Fernandes Iglésias
Carlos Alberto Fernandes da Ponte
Elisa Arieira Ruivo
Margarida Cancela de Amorim
Cândido José Maciel de Carvalho
Maria de Fátima Barros Silva Sousa
Maria Lucília Morgado da Cunha
Ana Maria Seco Alves de Sousa
António Manuel Viana da Cunha
Maria de Lurdes Lima Viana Novo
Eva Margarida Amaral de Sousa

Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.
Despacho (extrato) n.º 8965/2016
Nos termos do 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, por despacho de
sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego
Público, de 14 de março de 2016, foi autorizada, nos termos e para os
efeitos do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do n.º 3
do artigo 50.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), a
consolidação definitiva da mobilidade na carreira/categoria de assistente
técnico do mapa de pessoal do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.,
do assistente operacional da Câmara Municipal de Loulé, João Daniel
de Melo Belmonte Silvério, com efeitos reportados a 14.03.2016, auferindo pela 2.ª posição remuneratória da carreira e categoria de assistente técnico, a que corresponde o 7.º nível remuneratório da Tabela
Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de
dezembro. (Não carece de visto do Tribunal de Contas)

Suplentes:
Maria Cristina da Costa Morais
Maria Luísa Vieira das Neves
Camilo da Torre Martins Correia
Cecília de Fátima Ribeiro da Cunha Pita Araújo
Cátia Soraia Gaspar Cebolo
António José Gonçalves Mesquita
Regina Arieira Ruivo
Isabel Maria Torres Magalhães
Teresa Maria Balinha da Cunha Dias
Joaquina Ermelinda de Araújo Mendes
Cristina Costa Sousa Pereira
Maria de Fátima Simões Viana Bastos
Luís Carlos Carvalho da Graça
Benedita de Apresentação Martins Correia
Carmen Pascol Lobo

209715127

28 de junho de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo, José
Ascenso Nunes da Maia.
209711506

CULTURA
Direção-Geral do Património Cultural
Aviso n.º 8742/2016
209714714
Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final

Direção-Geral da Administração da Justiça
Aviso n.º 8740/2016
Nos termos do n.º 4 do artigo 18.º do Estatuto dos Funcionários de
Justiça, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 343/99, de 26 de agosto, torna-se
público que vai ser realizado um movimento extraordinário de oficiais
de justiça, restrito às categorias de escrivão de direito e de técnico de
justiça principal.

Para os efeitos do disposto no n.º 4 e 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, faz-se público que, após a homologação
por despacho do Exmo. Sr. Subdiretor-Geral em substituição, Dr. Filipe
Campos Silva, de 28 de junho de 2016, encontra-se afixada em local
visível e público das instalações dos serviços centrais da DGPC, no
Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, e disponibilizada na sua página
eletrónica em www.patrimoniocultural.pt, a lista unitária de ordenação
final dos candidatos ao procedimento comum para preenchimento de
1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico

