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Bilhete de Identidade, de Cartão de Cidadão ou outro documento de
identificação autêntico, com fotografia.
4 — As salas de prestação da prova serão indicadas na página oficial
da Internet da Polícia Judiciária [www.pj.pt], a partir da data da publicação do presente aviso.
5 — A prova terá a duração máxima de 90 minutos.
6 — Mais se informa que foram alterados os seguintes links, referidos
no n.º 17 do aviso de abertura:
http://www.fbi.gov/hq/lab/handbook/forensics.pdf passou a http://
www.fbi.gov/about-us/lab/handbook-of-forensic-services-pdf http://
www.spsa-forensics.police.uk/services passou a http://www.spa.police.
uk/forensic-services/
http://www.spsa-forensics.police.uk/fingerprints passou a http://www.
spa.police.uk/forensic-services/fingerprints/
http://www.ornl.Gov/sci/techresources/Human_Genome/elsi/forensics.shtml#1 passou a http://web.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/index.shtml http://www.michigan.gov/msp/0,1607,7-123-1593_3800-15961-,00.html não funciona. Passou a http://www.
michigan.gov/msp/0,4643,7-123-60141_60282--,00.html http://www.
crimeandclues.com/index.php/physical-evidence/impression-evidence/
60-footwear-the-missed-evidence passou a http://crimeandclues.
com/2013/01/31/footwear-the-missed-evidence/
www.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissu/april2001/held.htm passou a
http://www.fbi.gov/about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/
april2001/index.htm/held.htm
www.docev.co.uk/areas_signatures.html não funciona. Passou a
http://www.keyforensic.co.uk/docs/handwriting-specimen-guide.pdf
http://www.questioneddocuments.com/Question%20Doc%20Overviews
/qd%20overviews.html Passou a http://www.questioneddocuments.com/
27 de fevereiro de 2014. — Pela Diretora da Unidade, João Prata
Augusto.
207656561

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Direção Regional da Economia do Norte
Édito n.º 113/2014
Processo EPU n.º 3998
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 do
município de Vila do Bispo e nesta Direção Regional, sita em Rua Prof.
António Pinheiro e Rosa, 8005-546 Faro com o telefone 289896600,
fax 289896690, e-mail dre-algarve@drealg.min-economia.pt, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias,
a contar da publicação deste édito no “Diário da República”, o projeto
apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A., para o estabelecimento de Linha Mista a 15 kV, FR 15-13 SE Vila do Bispo — Sagres
(2.º troço), com 3036.91 metros de comprimento, substituição a partir
do apoio n.º 23 da própria linha aérea de MT ao apoio n.º 36 da própria
linha aérea de MT; a estabelecer em Serro Queimado/Poço, freguesia
de Sagres, concelho de Vila do Bispo, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta Direção Regional da Economia ou na Secretaria daquele
Município, dentro do citado prazo.
19 de fevereiro de 2014. — O Diretor de Serviços de Energia, Carlos
Mascote.
307662677

Direção Regional da Economia do Algarve
Édito n.º 114/2014
Processo EPU n.º 3995
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 do Município de
Vila do Bispo e nesta Direção Regional, sita em Rua Prof. António Pi-

nheiro e Rosa, 8005-546 Faro com o telefone 289896600, fax 289896690,
e-mail dre-algarve@drealg.min-economia.pt, todos os dias úteis, durante
as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, a contar da publicação
deste édito no Diário da República, o projeto apresentado pela EDP
Distribuição Energia, S. A., para o estabelecimento de Linha Aérea a
15 kV, FR 15-13-8 Cerro dos Mouros, com 1117.15 metros, a partir do
apoio n.º 11 da Linha FR 15-13 SE Vila do Bispo — Sagres ao PTD VBP
038 Cerro dos Mouros; Linha Aérea a 15 kV, FR 15-176-2 Interligação
Cerro dos Mouros, com 37.68 metros, a partir do apoio n.º 9 da Linha
FR 15-176 SE Vila do Bispo — Martinhal ao apoio n.º 4 da Linha FR
15-13-8 Cerro dos Mouros; PTD VBP 038 Cerro dos Mouros (Substituição), do tipo Aéreo — R250 com 250.00 kVA/15 kV; RBT/IP VBP
038 Cerro dos Mouros (Subst. PTD VBP 038), a estabelecer em Cerro
dos Mouros, freguesia de Vila do Bispo, concelho de Vila do Bispo, a
que se refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nesta Direção Regional da Economia ou na Secretaria daquele
Município, dentro do citado prazo.
19 de fevereiro de 2014. — O Diretor de Serviços de Energia, Carlos
Mascote.
307662652

IAPMEI — Agência para a Competitividade
e Inovação, I. P.
Despacho n.º 3737/2014
Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro (LVCR), torna-se público que as assistentes técnicas
Maria João Sousa Almeida Neves e Maria Vitória Conceição Santos
Tavares, pertencentes ao mapa de pessoal do IAPMEI — Agência para a
Competitividade e Inovação, I. P., cessaram a relação jurídica de emprego
público em 31/12/2013, ao abrigo do Programa de Rescisões por Mútuo
Acordo previsto na Portaria n.º 221-A/2013, de 8 de julho.
5 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís
Filipe Costa.
207653978

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.
Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Norte
Aviso (extrato) n.º 3412/2014
Por despacho da Sr.ª Vogal do Conselho Diretivo, do Instituto da
Mobilidade e dos Transportes, I. P., de 27-12-2013, foi autorizada a
alteração de percurso da carreira regular de passageiros Ponte de Lima — Refoios (Mosteiro) (Conc. 5730), explorada pela empresa Auto
Viação Cura, L.da, com sede na Av.ª dos Combatentes da Grande Guerra,
81 e 83, 4900 — 563 Viana do Castelo, passando a respetiva concessão
a designar-se por Ponte de Lima — Ponte de Lima (Circulação por
Refoios e Escola C+S de Arcozelo).
5 de fevereiro de 2014. — O Diretor Regional, Fernando Lucas
Oliveira.
307598517

Instituto Português da Qualidade, I. P.
Despacho n.º 3738/2014
Certificado de Reconhecimento de Qualificação de Instalador
de Tacógrafos n.º 101.24.14.6.141
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:
Autoengenhocas — Reparações de Automóveis, L.da
Casal Viegas — Carapinha
2580-377 Alenquer
na qualidade de instalador de tacógrafos homologados de acordo com
o Regulamento CE n.º 1360/2002 de 13 de junho de 2002, estando

