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dente à situação de origem é suportado pelo GPP, sendo o remanescente 
pago por verbas do meu Gabinete.

5 — O presente despacho produz efeitos à data de 1 de Dezembro 
de 2009.

22 de Dezembro de 2009. — O Secretário de Estado das Pescas e 
Agricultura, Luís Medeiros Vieira.

202816365 

 Autoridade Florestal Nacional

Despacho n.º 2097/2010
Por meu despacho de 10 de Dezembro de 2009, foi autorizada a mo-

bilidade intercarreiras ou categorias, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do 
artigo 59.º e al. b), n.º 3 do artigo 60.º, ambos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
Fevereiro, para o desempenho de funções da carreira/categoria de Técnico 
Superior, posicionado na 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 
15, de Américo Paulo da Silva Ribeiro, com efeitos à data do despacho.

(Isento de fiscalização prévia do TC).

Autoridade Florestal Nacional, 19 de Janeiro de 2010. — A Vice-
-Presidente, Maria Isabel Lopes Afonso Pereira Leitão.

202842699 

 Direcção-Geral da Agricultura 
e Desenvolvimento Rural

Aviso n.º 2169/2010
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 do 
procedimento concursal comum para recrutamento de dois técnicos superio-
res, posto de trabalho 1, cujo procedimento concursal foi aberto pelo aviso 
n.º 16870/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 188, de 
28 de Setembro, homologada por meu despacho de 20 de Janeiro de 2010.

Lista unitária de ordenação final
Candidatos aprovados: 

Nome
Classificação 

final
(valores)

1.º Anabela Correia Freitas Barata  . . . . . . . . . . . . . . . . 12,29

 A presente lista encontra -se afixada na sede desta Direcção -Geral 
e disponibilizada na sua página electrónica, de acordo com o que se 
encontra previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de Janeiro.

25 de Janeiro de 2010. — O Director -Geral, José R. Estêvão.
202839118 

 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Direcção de Serviços de Apoio e Gestão de Recursos

Aviso n.º 2170/2010
Nos termos do disposto no artigo 36.º, n.º 6, da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, torna -se pública a Lista Unitária de Ordenação Final 
do Procedimento Concursal Comum para preenchimento de um posto 
de trabalho na Carreira de Técnico Superior, tendo em vista o exercício 
de funções em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado, cujo procedimento concursal foi aberto através do 
aviso n.º 81057/2009, Diário da República, n.º 73, 2.ª série, de 15 de Abril.

Lista unitária de ordenação final 

Nome Classificação 
final

Manuela Gouveia Alves de Carvalho  . . . . . . . . . . . . . . 14 valores

 A presente Lista foi homologada por Despacho de 09/12/14, do 
Sr. Director Regional, tendo sido afixada na Sede desta DRAP -N, 
publicitada na sua página electrónica, bem como notificada à can-
didata nos termos do n.º 5, do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro.

Data: Mirandela, 22 de Dezembro de 2009. — Nome: Adília Josefina 
Ribeiro Domingues, Cargo: Directora de Serviços de Apoio e Gestão 
de Recursos.

202838949 

 Despacho (extracto) n.º 2098/2010
Ao abrigo do disposto no artigo 37.º, n.º 1, alínea b), da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro e na sequência de procedimento 
concursal de recrutamento para ocupação de um posto de trabalho 
na Categoria de Especialista de Informática de Grau 1, Nível 2, 
da Carreira de Especialista de Informática, do Mapa de Pessoal da 
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, aberto pelo 
aviso n.º 6012/2009, publicado no D.R. n.º 57, 2.ª série de 23 de 
Março, foi celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas 
por Tempo Indeterminado, com o trabalhador, Hugo André Mes-
quita Marques.

A remuneração base é fixada nos termos do disposto no artigo 214.º do 
RCTFP, sendo de € 1.647,74, correspondente ao índice 480, escalão 1, 
por se tratar de carreira especial, ainda não revista.

O presente contrato de trabalho produz efeitos a 05 -01 -2010.
Data: Mirandela, 22 de Dezembro de 2009. — Nome: Adília Josefina 

Ribeiro Domingues, Cargo: Directora de Serviços de Apoio e Gestão 
de Recursos.

202838746 

 Gabinete de Planeamento e Políticas

Direcção de Serviços de Sistemas de Informação e Gestão

Aviso n.º 2171/2010
Para os devidos efeitos, encarrega -me o Director do Gabinete de 

Planeamento e Políticas de, tendo em conta que o montante global das 
candidaturas aprovadas no âmbito de todas as acções e medidas para 
o ano de 2010 é inferior ao orçamento do Programa Apícola Nacional 
(PAN), tornar público, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 11.º do 
Despacho Normativo n.º 23/2008, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 77, de 18 de Abril de 2008, e após audição do Grupo de 
Acompanhamento do Programa Apícola, que se encontra aberto um 
novo período de apresentação de candidaturas para a campanha 2010, 
nos seguintes termos e condições:

1 — Podem ser apresentadas novas candidaturas às ajudas previstas 
no PAN dentro do prazo de 11 dias úteis a contar da data de publicação 
do presente Aviso, sendo -lhes aplicáveis, com as necessárias adaptações, 
as regras do Despacho normativo n.º 23/2008, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 77, de 18 de Abril de 2008, com as alterações 
que lhe foram introduzidas pelos Despachos normativo n.º 9/2009, 
2.ª série, n.º 35, de 19 de Fevereiro, e n.º 24/2009, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 127, de 3 de Julho, em todos os aspectos não 
especialmente a seguir regulados.

2 — Para as candidaturas apresentadas ao abrigo do presente Aviso, 
as datas mencionadas nos artigos 7.º e 9.º do Despacho normativo 
n.º 23/2008, são as seguintes:

a) 15 dias úteis após a data de apresentação de candidaturas para 
efeitos do n.º 1 e do n.º 4 do artigo 7.º;

b) 20 dias úteis após a recepção dos processos para efeitos do disposto 
no n.º 2 do artigo 9.º;

3 — A notificação dos beneficiários referida no n.º 2 do artigo 10.º 
efectua -se no prazo de 70 dias úteis após a data de abertura do novo 
período de candidaturas.

4 — No caso de tornar -se necessário recorrer ao disposto no n.º 2 
do artigo 11.º o prazo mencionado no número anterior é dilatado em 
10 dias úteis.

5 — O presente aviso produz efeitos no dia seguinte ao da sua pu-
blicação.

19/01/2010. — Nome: Teresa Santos, Cargo: Directora de Serviços 
de Sistemas de Informação e Gestão.

202837352 




