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 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Conselho dos Oficiais de Justiça

Despacho n.º 13702/2013
Em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do ar-

tigo 99.º do Estatuto dos Funcionários de Justiça, aprovado pelo Dec. Lei 
n.º 343/99, de 26 de agosto, na redação dada pelo Dec. Lei n.º 96/2002, de 
12 de abril, e obtida a autorização do Conselho Superior da Magistratura, 
renovo a designação do senhor Dr. Vítor Manuel Leitão Ribeiro, Juiz 
de Direito, como Vice -presidente do Conselho dos Oficiais de Justiça, 
com efeitos a partir de 12 de setembro de 2013.

11 de setembro de 2013. — O Presidente do Conselho dos Oficiais 
de Justiça, Pedro de Lima Gonçalves.

207327133 

 Direção-Geral da Política de Justiça

Aviso n.º 13104/2013
1 — A Direção -Geral da Política de Justiça pretende proceder ao 

preenchimento de um posto de trabalho na carreira de técnico superior, 
por recurso à mobilidade geral de um trabalhador, nos termos do disposto 
nos artigos 58.º a 65.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterada 
pelas Leis n.os 3  -B/2010, de 28 de abril, 55 -A/2010, de 31 de dezembro, 
64 -B/2011, de 30 de dezembro, 66/2012, e 66 -B/2012, ambas de 31 de 
dezembro, para o exercício de funções na área da contratação pública 
da Divisão de Gestão de Recursos Materiais e Financeiros da Direção 
de Serviços de Gestão de Recursos.

2 — Perfil pretendido e caracterização do posto de trabalho:
Licenciatura em Direito;
Domínio da legislação que regula o aprovisionamento público;
Experiência em contratação pública (aplicação do Código dos Con-

tratos Públicos, elaboração das peças concursais inerentes ao procedi-
mentos de aquisição de bens e serviços, acompanhamento da execução 
de contratos);

Experiência na utilização de plataformas eletrónicas de contratação 
pública;

Bons conhecimentos de informática, na ótica do utilizador;
Capacidade de análise, de planeamento, de organização e de trabalho 

em equipa;
Capacidade para exercer funções que exigem elevado grau de quali-

ficação e conhecimentos práticos, responsabilidade e compromisso com 
o serviço, iniciativa e autonomia.

3 — Tipo de oferta: mobilidade interna.
4 — A remuneração a auferir é a prevista nos termos do artigo 38.º 

da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro.
5 — O presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público 

(www.bep.gov.pt), até ao segundo dia útil a contar da data da presente 
publicação.

6 — As candidaturas deverão ser remetidas pelos interessados, no 
prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso 
no Diário da República, em requerimento dirigido à Direção -Geral da 
Política de Justiça, Avenida D. João II, n.º 1.08.01 E, Torre H, Pisos 2/3, 
1990 -097 Lisboa, Portugal, com a menção expressa do vínculo, da 
carreira/categoria que detém, da posição e níveis remuneratórios e a 
correspondente remuneração mensal e do contacto telefónico, acom-
panhado do Curriculum Vitae atualizado e certificado de habilitações 
literárias.

14 de outubro de 2013. — A Subdiretora -Geral (despacho 
n.º 3624/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 7 de 
março de 2013), Maria João Morgado Costa.

207326875 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO

Direção Regional da Economia do Centro

Édito n.º 428/2013
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 dada pela 

Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria da Câmara 
Municipal de Oliveira do Hospital, e na Direção Regional da Economia 
do Centro, Rua Câmara Pestana n.º 74, 3030 -163 Coimbra, todos os 
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, a 
contar da publicação destes éditos no “Diário da República”, o projeto 
apresentado pela EDP Distribuição -Energia, S. A., Direção de Rede e 
Clientes Mondego, para o estabelecimento de Linha Mista a 15 KV com 
166,23 m de apoio 38 LAT Oliveira do Hospital — Vila Pouca da Beira 
(1.ª fase) a PTC 57 OHP de Santa Casa da Misericórdia de Galizes; 
em Nogueira do Cravo, freguesia de Nogueira do Cravo, concelho de 
Oliveira do Hospital, a que se refere o Processo n.º 0161/6/11/436.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional ou na Secretaria daquela Câmara 
Municipal, dentro do citado prazo.

7 de agosto de 2013. — A Diretora de Serviços, Rosa Isabel Brito 
de Oliveira Garcia.

307320791 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 13703/2013
A Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica foi criada pelo 

Despacho n.º 2061 -C/2013, de 1 de fevereiro de 2013, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 24, de 4 de fevereiro, alterado pelo 
Despacho n.º 7841 -B/2013, de 14 de junho de 2013, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 114, de 17 de junho de 2013.

A composição da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica está 
prevista no n.º 1.3 do referido Despacho n.º 2061 -C/2013.

Considerando que a experiência entretanto adquirida no funcionamento 
da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica e as competências a 
estas atribuídas no n.º 1.2 do mencionado Despacho n.º 2061 -C/2013 
recomendam que integre também a Comissão um representante da 
Direção -Geral da Saúde, determino o seguinte:

1 — É aditada ao n.º 1.3 do Despacho n.º 2061 -C/2013, de 1 de fe-
vereiro de 2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 24, de 
4 de fevereiro, alterado pelo Despacho n.º 7841 -B/2013, de 14 de junho 
de 2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 17 de 
junho de 2013, a alínea f) com a seguinte redação:

«f) Um representante da Direção -Geral da Saúde.»

2 — É nomeado membro da Comissão Nacional de Farmácia e Te-
rapêutica, o Dr. José Alexandre Diniz, Diretor do Departamento da 
Qualidade na Saúde, da Direção -Geral da Saúde.

3 — O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação.

18 de outubro de 2013. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

207337023 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.

Aviso (extrato) n.º 13105/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 20/08/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, torna -se público que Andreia Filipa Rafael Afonso, 
concluiu com sucesso o período experimental, na sequência da celebração 
do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, 
para desempenho de funções correspondentes à carreira/categoria de 
enfermeira, no ACES da Arrábida, sendo que o tempo de duração do 
período experimental é contado para efeitos da atual carreira e categoria.

16 de setembro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

207327288 

 Aviso (extrato) n.º 13106/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo de 07/08/2013 e nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 




