1431

Diário da República, 2.ª série — N.º 12 — 17 de janeiro de 2014

PROF

Algarve. . . . . . . . . . .

NUTS III abrangidas

Municípios abrangidos

Alentejo Central . . . . Alandroal
Arraiolos
Borba
Estremoz
Évora
Montemor-o-Novo
Mourão
Portel
Redondo
Reguengos de Monsaraz
Vendas Novas
Viana do Alentejo
Vila Viçosa
Sousel
Baixo Alentejo . . . . . Aljustrel
Almodôvar
Alvito
Barrancos
Beja
Castro Verde
Cuba
Ferreira do Alentejo
Mértola
Moura
Ourique
Serpa
Vidigueira
Algarve. . . . . . . . . . . Albufeira
Alcoutim
Aljezur
Castro Marim
Faro
Lagoa
Lagos
Loulé
Monchique
Olhão
Portimão
São Brás de Alportel
Silves
Tavira
Vila do Bispo
Vila Real de Santo
António
207529975

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
Aviso n.º 772/2014
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 e alínea d) do n.º 3,
ambos do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação introduzida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, notificam-se
os candidatos excluídos ao procedimento concursal para constituição de
reserva de recrutamento, aberto pelo Aviso n.º 11541/2013, publicado
no Diário da República n.º 178, 2.ª série, de 16 de setembro de 2013,
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de
assistente técnico, do mapa de pessoal da Direção-Geral de Alimentação
e Veterinária, para o Gabinete Jurídico, na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de que o projeto
de lista dos candidatos admitidos/excluídos, se encontra disponível para
consulta na Sede da DGAV, sita no Largo da Academia Nacional de Belas
Artes, n.º 2 Lisboa, bem como na página eletrónica — http://www.dgv.
min-agricultura.pt /portal/page/portal/DGV/Recursos/Recursos Humanos /Procedimentos Concursais /2013/Aviso n.º 11541 — OE201309/
0309 — Assistente Técnico para o GJ.
Os candidatos excluídos por qualquer dos motivos identificados no
respetivo projeto de lista, ficam desta forma notificados, nos termos
do n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
na redação introduzida pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril,
para, no prazo de 10 dias úteis dizerem, querendo, por escrito, o que
se lhes oferecer.

O exercício do direito de participação dos interessados é efetuado
através do modelo de formulário tipo, aprovado pelo Despacho
n.º 11321/2009 e publicado no Diário da República, 2.ª série, de
08 de maio de 2009, disponível para download na página eletrónica
da DGAV, em http://www.dgv.min-agricultura.pt /portal/page/portal/DGV/Recursos/Recursos Humanos /Procedimentos Concursais
/Formularios.
27 de dezembro de 2013. — A Diretora-Geral, Maria Teresa da Costa
Mendes Vítor Villa de Brito.
207516155
Aviso n.º 773/2014
Em conformidade com o estipulado na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do
artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que
após anuência da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., foi autorizada
a consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria de técnico
superior, nos termos dos n.os 2 a 4 do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, com a alteração introduzida pelo artigo 35.º da Lei
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, tendo sido celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Maria
Teresa Fernandes Pinheiro Carrilho, com efeitos a 1 de dezembro de
2013, integrando um posto de trabalho de técnico superior do mapa de
pessoal da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, sendo mantida
a 8.ª posição remuneratória, da categoria de técnico superior e o nível
remuneratório 39, conforme situação jurídico-funcional existente no
organismo de origem.
2 de janeiro de 2014. — A Diretora-Geral, Maria Teresa da Costa
Mendes Vítor Villa de Brito.
207516722

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
Aviso n.º 774/2014
Processo disciplinar — Notificação de acusação
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, não sendo possível a notificação nos
termos do n.º 1 da mesma disposição legal por se desconhecer o paradeiro, fica por este meio notificada Isabel Cristina Pinto dos Prazeres
Malanho, assistente técnica do mapa de pessoal da Direção Regional
da Agricultura e Pescas do Alentejo, com última morada conhecida na
Av.ª Heróis do Ultramar, n.º 10 em Évora, de que foi contra si deduzida
acusação no âmbito do processo disciplinar que lhe foi instaurado por
despacho do Diretor Regional de 24 de setembro de 2012.
Mais fica notificada de que nos termos do n.º 2 do artigo 49.º do
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas,
dispõe do prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da República, para querendo, por si ou através de
advogado, apresentar a defesa escrita no identificado processo, podendo
no mesmo prazo, consultar o processo no Gabinete de Apoio Jurídico,
Assessoria e Auditoria Interna, desta Direção Regional da Agricultura e
Pescas do Alentejo, sita na Quinta da Malagueira, Av. Arantes Oliveira,
7002-553 Évora, durante as horas de expediente.
8 de janeiro de 2014. — O Diretor Regional, Francisco M. Santos
Murteira.
207525632

Gabinete de Planeamento e Políticas
Despacho n.º 783/2014
Delegação de competências
Considerando as vantagens da desburocratização, designadamente
através da redução dos circuitos de decisão, traduzidas numa maior
celeridade e eficácia dos serviços, ao abrigo do disposto nos artigos
35.º a 40.º do Código do Procedimento Administrativo e do n.º 2
do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, por despacho de 17 de
dezembro, o Diretor do GPP, Eng. Eduardo Diniz, delega na Chefe

