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 Aviso (extrato) n.º 3762/2013
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no artigo 37.º 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sequência do procedimento 
concursal de recrutamento para o preenchimento de 70 postos de trabalho 
em regime de contrato de trabalho na carreira geral de Técnico Superior, 

aberto pelo aviso n.º 20652/2009, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 222, de 16 de novembro — Referência A9 — Rede de 
Centros de Emprego da Delegação Regional do Norte, torna -se público 
que foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado com a seguinte trabalhadora: 

Nome Categoria/carreira Posição Remuneratória Nível Remuneratório Data de início

Maria José da Silva Oliveira  . . . . . . . . . . . . . . Técnico Superior  . . . . . . . . . . 10.ª/11.ª 45/48 10/09/2012

 7 de março de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco Xavier Soares de Albergaria d’Aguiar.
206812621 

 Aviso (extrato) n.º 3763/2013

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no artigo 37.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sequência da utilização 
da reserva de recrutamento do procedimento concursal comum para o 
preenchimento de 2 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 

na carreira geral de Técnico Superior, aberto pelo aviso n.º 20648/2009, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 222, de 16 de novem-
bro — Referência A4 — Departamento de Desenvolvimento Organi-
zacional e Estratégico, torna -se público que foi celebrado contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com o seguinte 
trabalhador: 

Nome Categoria/carreira Posição
remuneratória

Nível
remuneratório Data de início

Eduardo Paulo Pereira Teixeira  . . . . . . . . . . . . . . Técnico superior. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.ª 15 1 de março de 2013

 2013 -03 -07. — O Vogal do Conselho Diretivo, Francisco Xavier Soares de Albergaria d’Aguiar.
206812362 

 Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 745/2013
Por Deliberação do Conselho Diretivo do Instituto da Mobilidade 

e dos Transportes, I. P., de 28 de fevereiro de 2013, foi autorizada à 
técnica superior da carreira geral de técnico superior do mapa de pes-
soal do ex -Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P., 
Shaela Pena, a renovação da licença sem remuneração, por um novo 
período de 90 dias, com efeitos reportados a 04 de fevereiro de 
2013, nos termos do n.º 1 do artigo 234.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro.

5 de março de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo do IMT, 
I. P., João Fernando Amaral Carvalho.

206815198 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 3934/2013

Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador
de tacógrafos n.º 101.24.13.6.137

Ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 291/90 
de 20 de setembro e do n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 272/89 de 
19 de agosto e para os efeitos do n.º 18 da Portaria n.º 625/86 de 25 de 
outubro, nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/90 de 9 de outubro e 
das disposições da Portaria n.º 299/86 de 20 de junho, é reconhecida a 
qualificação à empresa:

JCFerreira — Manutenção e Reparação Automóvel Unipessoal, L.da

Zona Industrial do Salgueiro, Lote 21
3530-259 Mangualde

na qualidade de instalador de tacógrafos homologados de acordo com 
o Regulamento CE n.º 1360/2002 de 13 de junho de 2002, estando 
autorizado a realizar a 2.ª Fase da Primeira Verificação e a Verificação 
Periódica Bienal e a colocar a respetiva marca própria, abaixo indicada, 
e os símbolos do controlo metrológico, nos locais de selagem.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano, 
renovável após prévia auditoria.

15 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
J. Marques dos Santos. 

  
 306800196 

 Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.

Aviso n.º 3764/2013
Ao abrigo do disposto nos n.os 1, alínea d) e 2 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e no artigo 254.º do Regime do Con-
trato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, torna -se público que os seguintes trabalhadores 
cessaram funções por motivo de aposentação:

José Luís Lobo Almeida Garrett, investigador -coordenador, da carreira 
de investigação científica, em regime de contrato em funções públicas 
por tempo indeterminado, posicionado no escalão 4, índice 330 e Chefe 
de Núcleo, com a remuneração mensal de € 5 778,01, em 2013 -02 -01;

João Carlos Viana Martins, consultor de informática, da carreira 
de especialista de informática, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, posicionado no escalão 4, 
índice 960, em 2013—02 -01;

Eduardo Jorge Simões Ganilho e Fernando Jorge de Oliveira Antu-
nes, técnicos superiores, da carreira de técnico superior, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
posicionados entre a 4.ª e a 5.ª posição remuneratória e entre o nível 23 
e 27, em 2013 -02 -01 e 2013 -03 -01, respetivamente;

Carlos Alberto de Almeida Pimentel, técnico superior, da carreira de 
técnico superior, em regime de contrato de trabalho em funções públi-




