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Diário da República, 2.ª série — N.º 253 — 29 de dezembro de 2015
Direção-Geral do Património Cultural
Aviso n.º 15115/2015
Conclusão com sucesso de período experimental

Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que Jorge Alberto Morim Duarte concluiu com sucesso o seu período experimental de função na carreira/
categoria de assistente técnico na sequência de celebração de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com esta
Direção-Geral, obtendo uma avaliação final de 16,48 valores no termo
do processo de avaliação, homologado por despacho de 25-09-2015 do
Exmo. Sr. Subdiretor-Geral, contando o tempo de duração para efeitos
da atual carreira e categoria.
25 de novembro de 2015. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
209209769
Aviso n.º 15116/2015
Conclusão com sucesso de período experimental
Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que José Joaquim das Neves Oliveira
Mateiro concluiu com sucesso o seu período experimental de função
na carreira/categoria de assistente técnico na sequência de celebração
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
com esta Direção-Geral, obtendo uma avaliação final de 13,28 valores no termo do processo de avaliação, homologado por despacho de
03-08-2015 do Exmo. Sr. Subdiretor-Geral, contando o tempo de duração
para efeitos da atual carreira e categoria.
25 de novembro de 2015. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
209209793
Aviso n.º 15117/2015
Conclusão com sucesso de período experimental
Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que Maria Cecília Francisco Correia
concluiu com sucesso o seu período experimental de função na carreira/
categoria de assistente técnico na sequência de celebração de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com esta
Direção-Geral, obtendo uma avaliação final de 13,80 valores no termo
do processo de avaliação, homologado por despacho de 03-08-2015 do
Exmo. Sr. Subdiretor-Geral, contando o tempo de duração para efeitos
da atual carreira e categoria.
25 de novembro de 2015. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
209209825
Aviso n.º 15118/2015
Conclusão com sucesso de período experimental
Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que Sandra Peres Baptista Rodrigues
concluiu com sucesso o seu período experimental de função na carreira/
categoria de assistente técnico na sequência de celebração de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com esta
Direção-Geral, obtendo uma avaliação final de 12,34 valores no termo
do processo de avaliação, homologado por despacho de 10-09-2015 do
Exmo. Sr. Diretor-Geral, contando o tempo de duração para efeitos da
atual carreira e categoria.
25 de novembro de 2015. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
209210123
Aviso n.º 15119/2015
Conclusão com sucesso de período experimental
Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que Maria Elizabeth Soromenho Alves
concluiu com sucesso o seu período experimental de função na carreira/
categoria de assistente técnico na sequência de celebração de contrato

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com esta
Direção-Geral, obtendo uma avaliação final de 15,50 valores no termo
do processo de avaliação, homologado por despacho de 14-10-2015 do
Exmo. Sr. Subdiretor-Geral, contando o tempo de duração para efeitos
da atual carreira e categoria.
25 de novembro de 2015. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
209209874
Aviso n.º 15120/2015
Conclusão com sucesso de período experimental
Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que Maria Lurdes Ricardo Cristóvão
Especial concluiu com sucesso o seu período experimental de função
na carreira/categoria de assistente técnico na sequência de celebração
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
com esta Direção-Geral, obtendo uma avaliação final de 14,24 valores no termo do processo de avaliação, homologado por despacho de
03-08-2015 do Exmo. Sr. Subdiretor-Geral, contando o tempo de duração
para efeitos da atual carreira e categoria.
25 de novembro de 2015. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
209209988
Aviso n.º 15121/2015
Conclusão com sucesso de período experimental
Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que Miguel Simões Baptista concluiu com sucesso o seu período experimental de função na carreira/
categoria de assistente técnico na sequência de celebração de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com esta
Direção-Geral, obtendo uma avaliação final de 15,60 valores no termo
do processo de avaliação, homologado por despacho de 11-08-2015 do
Exmo. Sr. Subdiretor-Geral, contando o tempo de duração para efeitos
da atual carreira e categoria.
25 de novembro de 2015. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
209210034
Aviso n.º 15122/2015
Conclusão com sucesso de período experimental
Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 46.º da Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, torna-se público que Sandra Maria Henriques Florindo
Martins concluiu com sucesso o seu período experimental de função
na carreira/categoria de assistente técnico na sequência de celebração
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
com esta Direção-Geral, obtendo uma avaliação final de 15,50 valores no termo do processo de avaliação, homologado por despacho de
14-10-2015 do Exmo. Sr. Subdiretor-Geral, contando o tempo de duração
para efeitos da atual carreira e categoria.
25 de novembro de 2015. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
209210107

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Autoridade Tributária e Aduaneira
Despacho n.º 15605/2015
Delegação de competências
Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de
22/04, e do artigo 62.º da lei geral tributária (LGT) e com vista à gestão
global das atividades deste Serviço de Finanças, delego:
I — Chefia
Da 1.ª Secção (Tributação do Património) — Chefe de Finanças Adjunta, em regime de substituição, Rosa Maria Gonçalves Fecha, Técnica
de Administração Tributária — nível 2;

