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Diário da República, 2.ª série — N.º 238 — 14 de dezembro de 2016
aberto pelo Aviso n.º 10323/2016, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 159, de 19 de agosto de 2016, homologada por despacho
de 2 de novembro de 2016.
Lista unitária de ordenação final
Número
de ordem

Candidatos

Avaliação
final

1

Gonçalo Nuno Cavaleiro Paixão . . . . . . . . . . . .

18,98

2 de dezembro de 2016. — O Diretor-Geral, Pedro Teixeira.
210069867

Instituto Nacional de Investigação Agrária
e Veterinária, I. P.
Despacho n.º 15095/2016
Por despacho de 10 de agosto de 2016, e após anuência da Senhora
Diretora-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas
(INA), foi autorizado o início de funções em regime de mobilidade
interna na categoria, do técnico de informática Jorge Manuel Cunha Jerónimo, para exercer funções no Instituto Nacional de Investigação Agrária
e Veterinária, I. P., nos termos do disposto do n.º 2 do artigo 92.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeitos a 1 de setembro de 2016.
30 de novembro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Nuno Canada.
210072369
Despacho n.º 15096/2016

210079821

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Por despacho de 24 de outubro de 2016, e após anuência do Senhor
Diretor do Departamento Geral de Administração da Secretaria-Geral
dos Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi autorizado o início de
funções em regime de mobilidade interna, do técnico de informática
Valter Alexandre Neves Luís, para exercer funções no Instituto Nacional
de Investigação Agrária e Veterinária, I. P., nos termos do disposto do
n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeitos a
1 de novembro de 2016.
30 de novembro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Nuno Canada.
210072206
Despacho n.º 15097/2016

Aviso n.º 15586/2016
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
torna-se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para recrutamento de um técnico de informática adjunto
aberto pelo Aviso n.º 9217/2016, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 141, de 25 de julho de 2016, homologada por despacho de
2 de novembro de 2016.
Lista unitária de ordenação final
N.º ordem

Candidatos

Avaliação
final

1
2

António Carlos dos Santos Avelar de Oliveira. . .
Romeu Martins Prior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,18
13,77

2 de dezembro de 2016. — O Diretor-Geral, Pedro Teixeira.
210072199
Aviso n.º 15587/2016
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
torna-se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum para recrutamento de um técnico de informática adjunto

Por despacho de 8 de agosto de 2016, e após anuência da Senhora
Secretária-Geral Adjunta da Secretaria-Geral da Edução e Ciência, foi
autorizado o início de funções em regime de mobilidade interna na categoria, do técnico superior Paulo Jorge Dias de Carvalho, para exercer
funções no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P.,
nos termos do disposto do n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, com efeitos a 1 de setembro de 2016.
30 de novembro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Nuno Canada.
210072385

Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Despacho n.º 15098/2016
Nos termos do n.º 5 do artigo 281.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de 15 de setembro de 2016, foi
autorizada a cessação da licença sem remuneração à técnica superior
Ana Isabel Coelho Pinheiro da Luz, pertencente ao mapa de pessoal
do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., com efeitos a partir de 19 de
setembro de 2016.
24 de novembro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Frederico Falcão.
210069072

