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Nome Classificação
final Observações 

Sílvia Carina de Almeida Neves . . . . . . Excluído h) 
Sónia Cristina Magalhães Matos   . . . . . Excluído h) 
Sónia Maria Pereira Pinto de Carvalho Excluído i) 
Susana Margarida da Silva Conde   . . . . Excluído i) 
Teresa Maria Saraiva Ramos de Almeida Excluído h) 
Vasco Jorge Oliveira de Pinho   . . . . . . . Excluído i) 
Victor Manuel de Oliveira Azevedo . . . Excluído i) 
Victor Manuel Aires Taveira . . . . . . . . . Excluído h) 

 a) Veio ao processo apresentar desistência do concurso;
b) Aposentado na fase subsequente à aplicação do método da Prova 

de Conhecimentos;
c) Falecimento;
d) Não compareceu à aplicação do método Exame Psicológico de 

Seleção;
e) Não compareceu à aplicação do método Entrevista Profissional 

de Seleção;
f) Não compareceu à aplicação do método Exame Médico de Seleção;
g) Classificação de Não Apto na aplicação do método Exame Médico 

de Seleção;
h) Classificação inferior a 9,5 valores na Prova de Conhecimentos 

Gerais;
i) Por não ter comparecido à Prova de Conhecimentos Gerais;
j) Dispensa conforme Ponto 10 do Despacho n.º 1641/2009, de 14 de 

janeiro.
28 de março de 2014. — O Inspetor -Geral, Pedro Portugal Gaspar.

207735374 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 4969/2014

Nomeação de Diretora da Unidade Laboratório
Nacional de Metrologia

O Decreto -Lei n.º 71/2012, de 21 de março, aprovou a Lei Orgânica 
do Instituto Português da Qualidade, I. P. (IPQ, I. P.), definindo a sua 
missão e atribuições.

Considerando as unidades orgânicas nucleares previstas nos Estatutos 
do IPQ, I. P., aprovados pela Portaria n.º 23/2013, de 24 de janeiro, e 
para os efeitos do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alte-
rada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64 -A/2008, de 31 de 
dezembro, n.º 3 -B/2010, de 28 de abril e n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
determino a nomeação, em regime de substituição, com efeitos a 1 de 
março de 2014, no cargo de Diretora da Unidade Laboratório Nacional de 
Metrologia, a Doutora Maria Isabel de Araújo Godinho, que preenche os 
requisitos legais e o perfil adequado, demonstrados pela nota curricular 
em anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante.

12 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jorge 
Marques dos Santos.

ANEXO

Nota curricular
Maria Isabel de Araújo Godinho é desde 1991 licenciada em Física, 

pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e desde 2011 
doutorada em Física, ramo Metrologia, pela mesma Universidade.

Integrou em 1991 o Laboratório de Medidas Elétricas do Laboratório 
Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (LNETI), enquanto 
Instituto Designado, no âmbito do Sistema Português da Qualidade 
(SPQ), como Laboratório Nacional para as grandezas elétricas, tendo 
assumido a sua direção em maio de 2007 até à sua integração no Ins-
tituto Português da Qualidade (IPQ), em junho de 2008. Desde 2008, 
é Coordenadora da Área Laboratorial de Eletricidade, Temperatura e 
Acústica do Laboratório Nacional de Metrologia do IPQ.

Está envolvida no desenvolvimento e materialização de padrões no 
domínio da metrologia elétrica quântica e da aceleração. Participou 
em diversos projetos de Cooperação e de Investigação e Desenvolvi-
mento Científico, no âmbito da Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(FCT), da Associação Europeia de Laboratórios Nacionais de Metrologia 
(EURAMET) e do Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM).

 MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E ENERGIA

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas
e Resíduos, I. P.

Despacho (extrato) n.º 4970/2014
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º e do n.º 2 

do artigo 64.º, ambos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna-
-se público que foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
interna, na carreira e categoria de Assistente Administrativo Maria de 
Fátima Rodrigues da Silva Reis, na posição remuneratória entre a 8.ª e 
9.ª e nível remuneratório entre 13 e 14 da tabela remuneratória única, 
no mapa de pessoal da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e 
Resíduos, I. P., tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado, com efeitos a 13 de março de 2014.

27 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Jaime 
Melo Baptista.

207735488 

É atualmente representante nacional nos comités técnicos de Eletrici-
dade e Magnetismo e da Qualidade, no âmbito EURAMET, e no comité 
consultivo de Acústica, Ultrassons e Vibração do BIPM.

É desde 2006 membro do Conselho Diretivo da Sociedade Portu-
guesa de Metrologia (SPMet). Desde 2004 integra a bolsa de Auditores 
Técnicos do Instituto Português de Acreditação (IPAC) e é Auditora 
Internacional no âmbito EURAMET e COFRAC (FR).

207730432 

 Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.

Aviso n.º 4748/2014

Recrutamento de 2 técnicos superiores/juristas,
em regime de mobilidade interna

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., pretende 
recrutar, mediante mobilidade interna, nos termos do disposto nos ar-
tigos 59.º a 63.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na sua atual 
redação, dois técnicos superiores/juristas.

a) Caracterização da oferta:
Mobilidade interna: na categoria
Carreira e categoria: Técnico superior
N.º total de postos de trabalho: 2
Remuneração: a detida pelo trabalhador na carreira/categoria

b) Caracterização do posto de trabalho:
Ref.ª A)
• Licenciatura: Direito
— Perfil de competências:

• Mínimo de 3 anos de experiência profissional
• Conhecimento da legislação institucional do IHRU, nomeadamente 

a respetiva Lei Orgânica e a lei -quadro dos institutos públicos, bem 
como de outros diplomas legais estruturantes da administração pública 
portuguesa, em especial o Código dos Contratos Públicos

• Autonomia na execução das tarefas, sem prejuízo da disponibilidade 
para observar as orientações inerentes à respetiva execução que se reve-
lem necessárias ao cumprimento dos objetivos da Direção Jurídica

— Objetivo:
Efetuar tarefas inerentes à área de competências desta unidade orgâ-

nica, designadamente:
• Emissão de pareceres e colaboração com outras unidades orgânicas 

em matéria de Contratação Pública
• Elaboração de minutas de diversa natureza
• Preparação de contratos

— Competências a adquirir:
• Integração na cultura, estratégia, organização e metodologias de 

trabalho do Instituto, em especial da DJ/DCG
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• Desenvolvimento do conhecimento dos principais regimes jurídicos 
relacionados com a atividade do IHRU

• Conhecimento dos sistemas de informação existentes no IHRU

Ref.ª B)
• Licenciatura em direito e inscrição na Ordem dos Advogados
— Perfil de competências

• Mínimo de 5 anos de experiência profissional;
• Conhecimento da legislação institucional do IHRU, I. P., nomeada-

mente a respetiva Lei Orgânica e a lei -quadro dos institutos públicos, 
bem como de outros diplomas legais estruturantes da administração 
pública portuguesa, em especial do Procedimento e do Contencioso 
Administrativo;

• Autonomia na execução das tarefas, sem prejuízo da disponibilidade 
para observar as orientações inerentes à respetiva execução que se reve-
lem necessárias ao cumprimento dos objetivos da Direção Jurídica.

— Objetivo
Efetuar tarefas inerentes à área de competências desta unidade orgâ-

nica, designadamente:
• Emissão de pareceres e colaboração com outras unidades orgânicas 

em matéria de Direito Administrativo
• Elaboração de peças processuais e acompanhamento de procedi-

mentos e processos de contencioso administrativo e fiscal

— Competências a adquirir
• Integração na cultura, estratégia, organização e metodologias de 

trabalho do Instituto, em especial da DJ/DCG
• Desenvolvimento do conhecimento dos principais regimes jurídicos 

relacionados com a atividade do IHRU,I. P.
• Conhecimento dos sistemas de informação existentes no IHRU, I. P.

c) Requisitos de admissão:
Relação jurídica: Contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado previamente estabelecida com a Administração Pública 
Central.

Local de trabalho: Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana, I. P., na

Direção Jurídica, sito na Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5 - 
1099 -019 Lisboa.

d) Prazo para apresentação das candidaturas:
10 diasúteis a contados a partir da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República.

e) Formalização da candidatura:
As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento di-

rigido ao Presidente do Conselho Diretivo do IHRU, I. P., acompanhado 
do curriculum vitae detalhado.

Estes documentos podem ser enviados por correio eletrónico para:
essales@ihru.pt ou mccastro@ihru.pt, por correio registado, ou entre-

gue diretamente no Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P.
Direção de Administração e Recursos Humanos, 6.º andar
Av Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5  -1099 -019 Lisboa

f) Seleção de candidatos:
A seleção dos candidatos será efetuada com base na análise do cur-

riculum vitae, completada com uma entrevista.

A presente oferta de emprego será igualmente publicitada em 
www.bep.gov.pt e em www.portaldahabitacao.pt.

12 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Vítor 
Manuel Roque Martins dos Reis.

207733705 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

Aviso n.º 4749/2014
No seguimento da abertura do procedimento concursal comum por 

tempo indeterminado para constituição de reserva de recrutamento com 

vista ao preenchimento de dois postos de trabalho da carreira de técnico 
superior para a Divisão de Alimentação e Veterinária de Setúbal da 
Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região de Lisboa 
e Vale do Tejo da Direção -Geral de Alimentação e Veterinária, aberto 
pelo Aviso n.º 11911/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 185, de 25 de setembro de 2013, torna -se público que o procedimento 
concursal ficou deserto por inexistência de candidatos.

5 de fevereiro de 2014. — A Diretora -Geral, Maria Teresa Villa de 
Brito.

207731007 

 Aviso n.º 4750/2014
No seguimento da abertura do procedimento concursal comum por 

tempo indeterminado para constituição de reserva de recrutamento com 
vista ao preenchimento de três postos de trabalho da carreira de técnico 
superior para a Divisão de Alimentação e Veterinária de Viseu da Direção 
de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região do Centro da Direção-
-Geral de Alimentação e Veterinária, aberto pelo Aviso n.º 11806/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 183, de 23 de setembro 
de 2013, torna -se público que o procedimento concursal ficou deserto 
por inexistência de candidatos.

5 de fevereiro de 2014. — A Diretora -Geral, Maria Teresa Villa de 
Brito.

207731048 

 Aviso n.º 4751/2014
No seguimento da abertura do procedimento concursal comum por 

tempo indeterminado para constituição de reserva de recrutamento com 
vista ao preenchimento de um posto de trabalho da carreira de técnico 
superior para a Divisão de Alimentação e Veterinária do Alentejo Litoral 
da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região do Alen-
tejo da Direção -Geral de Alimentação e Veterinária, aberto pelo Aviso 
n.º 11808/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 183, de 
23 de setembro de 2013, torna -se público que o procedimento concursal 
ficou deserto por inexistência de candidatos.

5 de fevereiro de 2014. — A Diretora -Geral, Maria Teresa da Costa 
Mendes Vítor Villa de Brito.

207731056 

 Aviso n.º 4752/2014
No seguimento da abertura do procedimento concursal comum por 

tempo indeterminado para constituição de reserva de recrutamento com 
vista ao preenchimento de dois postos de trabalho da carreira de técnico 
superior para a Divisão de Alimentação e Veterinária do Oeste da Direção 
de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região de Lisboa e Vale do 
Tejo da Direção -Geral de Alimentação e Veterinária, aberto pelo Aviso 
n.º 11910/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 185, de 
25 de setembro de 2013, torna -se público que o procedimento concursal 
ficou deserto por inexistência de candidatos.

5 de fevereiro de 2014. — A Diretora -Geral, Maria Teresa Villa de 
Brito.

207730992 

 Aviso n.º 4753/2014
No seguimento da abertura do procedimento concursal comum por 

tempo indeterminado para constituição de reserva de recrutamento com 
vista ao preenchimento de quatro postos de trabalho da carreira de técnico 
superior para a Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da 
Região do Norte da Direção -Geral de Alimentação e Veterinária, aberto 
pelo Aviso n.º 11544/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 178, de 16 de setembro de 2013, torna -se público que o procedimento 
concursal ficou deserto por inexistência de candidatos.

5 de fevereiro de 2014. — A Diretora Geral, Maria Teresa Villa de 
Brito.

207731015 

 Aviso n.º 4754/2014
Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, torna -se público que a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos ao procedimento concursal para constituição de reserva de 
recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira 
de técnico superior, da Divisão de Alimentação e Veterinária do Ribatejo 
da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região de Lisboa 




