2261

Diário da República, 2.ª série — N.º 13 — 18 de janeiro de 2018
No caso do Centro Nacional de Pensões mostra-se essencial imprimir
uma nova dinâmica, dotando-o de uma direção com uma nova abordagem no desempenho das suas competências, tendo em vista a eficaz e
célere operacionalização da mudança de estratégia nas mencionadas
políticas públicas.
A atual Diretora Adjunta de Segurança Social do Centro Nacional de
Pensões, Maria de Fátima Rodrigues Vieira foi designada em regime de
comissão de serviço, pelo período de cinco anos, com efeitos a 20 de
novembro de 2014, através da Deliberação n.º 2316/2014, publicada no
Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 18 de dezembro de 2014;
De acordo com o disposto na subalínea iv), da alínea e), do n.º 1 do
artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual,
pode cessar a comissão de serviço, mediante despacho fundamentado
por motivo justificado que se funde na necessidade de imprimir nova
orientação à gestão dos serviços.
A Diretora Adjunta de Segurança Social do Centro Nacional de Pensões foi previamente ouvida.
Nestes termos e com os fundamentos acima descritos, delibera-se,
ao abrigo do disposto subalínea iv), da alínea e), do n.º 1 do artigo 25.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, a cessação da
comissão de serviço da Diretora Adjunta de Segurança Social do Centro
Nacional de Pensões, Maria de Fátima Rodrigues Vieira, com efeitos a
7 de dezembro de 2017.
7 de dezembro de 2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente,
Rui Fiolhais.
311045243
Deliberação (extrato) n.º 77/2018
Através da Deliberação n.º 286/2017, de 7 de dezembro, do Conselho
Diretivo, foi aceite o pedido de cessação da designação, em regime de
substituição, apresentado por Tânia Raquel Teles Metelo Guilherme, no
cargo de Chefe de Setor de Assessoria Técnica aos Tribunais, do Núcleo
de Infância e Juventude, da Unidade de Desenvolvimento Social e Programas do Centro Distrital de Faro, com efeitos a 7 de dezembro de 2017.
7 de dezembro de 2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente,
Rui Fiolhais.
311045292
Deliberação (extrato) n.º 78/2018
Através da Deliberação n.º 283/2017, de 7 de dezembro, o Conselho
Diretivo delibera a cessação da designação, em regime de substituição,
de Maria Fernanda Marques Guimarães Rodrigues Freire, no cargo de
Diretora do Núcleo de Apoio Jurídico e de Contencioso, do Departamento
de Recursos Humanos, dos Serviços Centrais do ISS, I. P., com efeitos
a 10 de dezembro de 2017.
07 de dezembro de 2017. — Pelo Conselho Diretivo, o Presidente,
Rui Fiolhais.
311045276

ECONOMIA
Secretaria-Geral
Aviso n.º 910/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de
13 de dezembro de 2017, o trabalhador João Carlos Gouveia Ribeiro
concluiu, com sucesso, o período experimental na carreira/categoria de
técnico superior, de acordo com a avaliação efetuada nos termos do n.º 4
do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo o tempo de duração desse
período contado para efeitos da atual carreira e categoria.
8 de janeiro de 2018. — A Secretária-Geral, Maria Ermelinda Paulo
Rodrigues da Silva Carrachás.
311046783

Instituto do Turismo de Portugal, I. P.
Aviso n.º 911/2018
O Conselho Diretivo deliberou, ao abrigo do previsto nos n.os 5.º
e 6.º do artigo 1.º dos Estatutos do Turismo de Portugal, a criação da

Equipa Multidisciplinar para as Atividades Turísticas e Alojamento
Local, inserida na Direção de Valorização da Oferta, no Departamento
de Estruturação da Oferta, sendo designada como Chefe desta Equipa
Multidisciplinar a Licenciada Maria Catarina Camilo Zogheb. A Equipa
Multidisciplinar produz efeitos a 24 de outubro de 2017 e vigora até de
31 de dezembro de 2018, sem prejuízo de eventual prorrogação.
3 de janeiro de 2018. — A Diretora-Coordenadora da Direção de
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus
Vieira.
311048321
Aviso n.º 912/2018
O Conselho Diretivo deliberou, ao abrigo do previsto nos n.os 5.º
e 6.º do artigo 1.º dos Estatutos do Turismo de Portugal, a criação da
Equipa Multidisciplinar para a Valorização e Promoção Turística do
Interior, na dependência do Presidente do Conselho Diretivo, tendo sido
designada como Chefe desta Equipa Multidisciplinar a Licenciada Rita
Ribeiro Alves Lavado. A Equipa Multidisciplinar produz efeitos a 24 de
outubro de 2017 e vigora até de 31 de dezembro de 2018, sem prejuízo
de eventual prorrogação.
3 de janeiro de 2018. — A Diretora-Coordenadora da Direção de
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus
Vieira.
311048379
Aviso n.º 913/2018
Torna-se público que, nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, foram autorizadas:
Com efeitos a 01 de janeiro de 2018, a consolidação definitiva da mobilidade interna de Francisco José Macias Marques Mira para ocupar um
posto de trabalho na carreira e categoria de Especialista de Informática
no mapa de pessoal do Turismo de Portugal I. P., mantendo o estatuto
remuneratório da situação jurídico-funcional de origem;
Com efeitos a 17 de dezembro de 2017, a consolidação definitiva da
mobilidade interna de Rosinda Vieira de Campos para ocupar um posto
de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico no mapa de
pessoal do Turismo de Portugal I. P., mantendo a posição remuneratória
e nível remuneratório da situação jurídico-funcional de origem;
Com efeitos a 22 de dezembro de 2017, a consolidação definitiva da
mobilidade interna de Maria Manuela Rainho Delgado para ocupar um
posto de trabalho na carreira e categoria de Especialista de Informática
no mapa de pessoal do Turismo de Portugal I. P., mantendo o estatuto
remuneratório da situação jurídico-funcional de origem.
8 de janeiro de 2018. — A Diretora-Coordenadora da Direção de
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus
Vieira.
311048419
Aviso n.º 914/2018
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 27.º do Estatuto
do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na sua versão atual, torna-se público que, por deliberação do Conselho
Diretivo do Turismo de Portugal, I. P., de 02 de janeiro de 2018, foi designado, em regime de substituição, para o cargo de Diretor Coordenador
da Direção de Apoio ao Investimento, cargo de direção intermédia de
1.º grau, o Licenciado Nuno Miguel Ribeiro da Silva Alves, com efeitos
a 02 de janeiro de 2018.
8 de janeiro de 2018. — A Diretora-Coordenadora da Direção de
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus
Vieira.
311048427

AMBIENTE E AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL
Instituto da Conservação da Natureza
e das Florestas, I. P.
Aviso n.º 915/2018
1 — Para efeitos do disposto no artigo 33.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho (LTFP), torna-se público que, por despacho do Vice-Presidente do Conselho Diretivo de 28 de dezembro, se encontra

