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Desde 1 de setembro de 2006 — procurador -adjunto no Tribunal 
Judicial da Comarca de Tavira;

Classificado com a nota de Muito bom.
Desde 6 de abril de 2009 — diretor de Unidade Territorial, na Diretoria 

do Sul, da Polícia Judiciária.

Atividades desenvolvidas com relevância funcional:
Magistrado -formador de auditores de justiça do Centro de Estudos 

Judiciários e membro de júri na fase oral dos testes de aptidão dos 
candidatos ao ingresso no Centro de Estudos Judiciários;

Ensaios escritos, entre outros, sobre: «A culpa e concurso de crimes», 
«Regime jurídico das ações de prevenção no combate à corrupção e à 
criminalidade económica e financeira» e «O ‘gang’ como fenómeno de 
delinquência juvenil/O caso dos ‘Gatos vadios’», em edições policopia-
das constantes da biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa;

Vogal do Conselho Superior do Ministério Público.
206283246 

 Instituto Nacional de Medicina Legal, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1063/2012
Por deliberação do Conselho Diretivo do INML, I. P. proferida em 

sessão de 24 de julho de 2012, torna -se público que se procedeu, ao 
abrigo do disposto na Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e na Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, à celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental, na 
carreira e categoria de técnico superior, com a remuneração base mensal 
de 1.201,48€, correspondente ao 15.º nível remuneratório da tabela re-
muneratória única dos trabalhadores que exercem funções públicas, com 
efeitos a partir de 1 de julho de 2012, para exercer atividade na Delegação 
do Sul, com a Lic. Rita Martins da Silva, na sequência de aprovação na 
12.ª Edição do Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
24 de julho de 2012. — O Diretor do Departamento de Administração 

Geral, Carlos Dias.
206281464 

 Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.

Aviso n.º 10382/2012
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 49.º do Estatuto Disciplinar 

dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei 
n.º 58/2008, de 9 de setembro, é avisada a assistente operacional do 
quadro de pessoal do Registo Nacional de Pessoas Coletivas Ana Paula 
Beirão Torrado Romero com última morada conhecida na Rua Nova de 
Massapês, lote 1126, Vivenda Torrado, Casal Novo, 1685 -166 Caneças, 
de que contra ela se encontra pendente um processo disciplinar a correr 
termos no Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. com sede em Lisboa, 
sendo, igualmente por esta via citada para apresentar a sua defesa no 
prazo de trinta dias, contados da data de publicação do presente Aviso, 
podendo, durante o referido prazo, consultar o processo no Sector de Apoio 
Administrativo do Registo Nacional de Pessoas Coletivas, localizado no 
Edifício n.º 1 C da Praça Silvestre Pinheiro Ferreira, 1501 -803 Lisboa, 
às horas normais de expediente.

25 de julho de 2012. — A Instrutora, Maria Manuela Ribeiro Lemos 
Pinto.

206284664 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Gabinete do Secretário de Estado do Emprego

Despacho n.º 10402/2012
No uso dos poderes que me foram conferidos pelo despacho 

n.º 10353/2011, de 5 de agosto de 2011, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 157, de 17 de agosto de 2011, e ao abrigo do disposto 
no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 165/85, de 16 de maio, no n.º 2 da 
cláusula XII e no n.º 4 da cláusula XV do protocolo homologado pela 
Portaria n.º 446/87, de 27 de maio, que criou o Centro de Formação 
Profissional para o Setor Alimentar (CFPSA), alterada pelas Portarias 
n.os 354/97, de 26 de maio, 669/99, de 18 de agosto, e 114/2003, de 29 

de janeiro, sob proposta da Associação do Comércio e da Indústria de 
Panificação, Pastelaria e Similares e do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P. (IEFP, I. P.):

1 — Exonero, com efeitos à data do presente despacho:
a) João Paulo Frade do cargo de vogal do Conselho Técnico-

-Pedagógico do CFPSA;
b) Carlos Alberto dos Santos do cargo de vogal da Comissão de 

Fiscalização do CFPSA.

2 — Nomeio, com efeitos à data do presente despacho e pelo período 
de três anos:

a) José Manuel de Lencastre Valente Borges Monteiro para o cargo 
de vogal do Conselho Técnico -Pedagógico do CFPSA;

b) José Francisco Matos da Silva para o cargo de vogal da Comissão 
de Fiscalização do CFPSA.

26 de julho de 2012. — O Secretário de Estado do Emprego, Pedro 
Miguel Rodrigues da Silva Martins.

206283651 

 Gabinete do Secretário de Estado do Empreendedorismo, 
Competitividade e Inovação

Despacho n.º 10403/2012
1 — Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 

de 20 de janeiro, designo a licenciada Paula Cristina Correia da Rosa, 
adjunta do meu Gabinete, para substituir a chefe do Gabinete nas suas 
ausências e impedimentos, durante o período compreendido entre o dia 
30 de julho e o dia 15 de agosto de 2012.

2 — O disposto no número anterior não prejudica o disposto no n.º 2 
do despacho n.º 8968/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 128, de 4 de julho de 2012.

3 — O presente despacho produz efeitos a 30 de julho de 2012.
4 — Publique -se no Diário da República, nos termos do n.º 5 do 

artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
25 de julho de 2012. — O Secretário de Estado do Empreendedo-

rismo, Competitividade e Inovação, Carlos Nuno Alves de Oliveira.
206281959 

 Direção Regional da Economia do Norte

Édito n.º 430/2012
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 que lhe é 
dada pelo Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de junho, pela Portaria n.º 344/89, 
de 13 de maio, pela Lei n.º 30/2006, de 11 de junho e pelo Decreto-Lei 
n.º 101/2007, de 2 de abril, estará patente na Secretaria do Município 
de Santa Maria da Feira e na Direção Regional da Economia do Norte, 
Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto, todos os dias úteis, durante 
as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, a contar da publicação 
deste édito no “Diário da República”, o projeto apresentado por EDP 
Distribuição — Energia, SA, Direção de Projeto e Construção, para o 
estabelecimento da LN Mista a 60 KV, SE Feira — SE Rio Meão, nas 
freguesias de Feira, S. João de Ver e Rio Meão, concelho de Santa Maria 
da Feira, a que se refere o Processo n.º EPU/36691.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes na Direção Regional da Economia do Norte ou na Secretaria 
daquele Município, dentro do citado prazo.

20 de julho de 2012. — A Diretora de Serviços de Energia, Georgina 
Maria de Campos Corujeira.

306281667 

 Gabinete de Estratégia e Estudos

Aviso n.º 10383/2012
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, conjugado com o n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 1 do 
artigo 75.º, e o n.º 1 do artigo 76.º, todos do Regime do Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, em conjugação com a cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de 
Trabalho n.º 1/2009, de 24 de setembro e do n.º 1 do artigo 1.º do Regu-




