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Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
Aviso n.º 13490/2015

Detentor de assinalável sentido de dever e de responsabilidade, pautou
sempre com rigor e competência as suas funções.
Quero assim deixar registado o meu sincero reconhecimento pela
colaboração prestada, dando -lhe público louvor.

Procedimento concursal comum de recrutamento excecional, tendo
em vista o preenchimento de vinte e sete postos de trabalho na
categoria de Chefe Principal da carreira especial de Chefe da
Guarda Prisional, do mapa de pessoal da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais — Referência 77/ChP/2015.

22 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado da Energia, Artur
Álvaro Laureano Homem da Trindade.
209101827

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, informam-se os candidatos admitidos ao procedimento
concursal comum (Referência 77/ChP//2015), para o preenchimento de
27 postos de trabalho na categoria de Chefe Principal da carreira especial
de Chefe da Guarda Prisional, conforme Aviso n.º 9826/2015, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 169, de 31 de agosto de 2015, que
o método de seleção obrigatório a aplicar a cada candidato, bem como
a convocatórias para a prova de conhecimentos, se encontram disponíveis na página eletrónica da Direção-Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais em (www.dgsp.mj.pt — Recursos Humanos — Concursos) e
em local visível e público nas instalações desta Direção-Geral, na Av. da
Liberdade n.º 9, 2.º andar em Lisboa.

Ao cessar funções como Secretário de Estado da Energia, cumpre-me
o dever de louvar publicamente Lídia de Fátima Ferreira Pinto e Maria
Filomena Assis dos Santos da Costa Dias, pela forma como prestaram
apoio técnico e administrativo no meu Gabinete.
Quero assim deixar registado o meu sincero reconhecimento pela
colaboração prestada, dando-lhes público louvor.

9 de novembro de 2015. — O Diretor-Geral, Rui Sá Gomes.
209101357

Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça
Aviso n.º 13491/2015
Torna-se público que, por despacho do Sr. Inspetor-Geral dos Serviços
de Justiça, de 21 de outubro de 2015, em cumprimento do disposto na
alínea d) do n.º 1, do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, foi
autorizada a cessação da nomeação definitiva, por exoneração a pedido,
da Licenciada Maria Manuel Correia Martins Batalha, inspetora do mapa
de pessoal da Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, em situação de
licença sem vencimento, com efeitos a 4 de setembro de 2015.
10 de novembro de 2015. — O Diretor de Serviços de Administração,
Gestão e Informática, Miguel Augusto Filipe Henriques.
209101324

Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.
Aviso (extrato) n.º 13492/2015
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artº 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência
da conclusão da 15.ª edição do Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública do INA (CEAGP — 15.ª edição 2014/2015), foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
para ocupação de posto de trabalho, previsto no mapa de pessoal do
Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., na categoria e carreira de
técnico superior, com a seguinte trabalhadora:
Licenciada Teresa Sofia Moreira Tavares, sem vínculo de emprego
público previamente constituído — ficando posicionada na 2.ª posição
remuneratória, 15.º nível da tabela remuneratória única aprovada pela
Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de Dezembro, com efeitos a 01 de novembro de 2015. (Não carece de visto do Tribunal de Contas)
04 de novembro de 2015. — O Presidente do Conselho Diretivo, José
Ascenso Nunes da Maia.
209097324

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E ENERGIA
Gabinete do Secretário de Estado da Energia

Louvor n.º 1122/2015

22 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado da Energia, Artur
Álvaro Laureano Homem da Trindade.
209101835
Louvor n.º 1123/2015
Ao cessar funções como Secretário de Estado da Energia, cumpre-me
manifestar público louvor à licenciada Inês Maltez Fernandes, pela
forma competente, dedicada e eficiente como desempenhou as funções
de técnica especialista no meu Gabinete. O seu rigor, a sua capacidade
de trabalho e a sua independência, aliados aos seus profundos e sólidos
conhecimentos nas áreas sob sua responsabilidade, foram essenciais
para a boa condução dos assuntos do meu Gabinete.
De realçar a sua disponibilidade permanente, bem como a forma
dinâmica com que sempre colaborou nos assuntos que lhe estavam
confiados, nos quais o seu desempenho se destacou pela excelência,
profissionalismo e um ímpar sentido de serviço público, que se qualificam como exemplares e inspiradores.
Pelo que sucintamente foi exposto, considero pois de elementar justiça expressar o meu público reconhecimento à licenciada Inês Maltez
Fernandes.
22 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado da Energia, Artur
Álvaro Laureano Homem da Trindade.
209102045
Louvor n.º 1124/2015
Ao cessar funções como Secretário de Estado da Energia, cumpre-me
manifestar público louvor ao licenciado Gonçalo Megre de Sousa Coutinho pela forma competente, dedicada e eficiente como desempenhou
as funções de adjunto no meu Gabinete. O seu rigor, a sua capacidade
de trabalho e a sua independência, aliados aos seus profundos e sólidos
conhecimentos nas áreas sob sua responsabilidade, foram essenciais
para a boa condução dos assuntos do meu Gabinete.
De realçar a sua disponibilidade permanente, bem como a forma
dinâmica com que sempre colaborou nos assuntos que lhe estavam
confiados, nos quais o seu desempenho se destacou pela excelência,
profissionalismo e um ímpar sentido de serviço público, que se qualificam como exemplares e inspiradores.
Pelo que sucintamente foi exposto, considero pois de elementar justiça
expressar o meu público reconhecimento ao licenciado Gonçalo Megre
de Sousa Coutinho.
22 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado da Energia, Artur
Álvaro Laureano Homem da Trindade.
209101916
Louvor n.º 1125/2015
Ao cessar funções como Secretário de Estado da Energia, cumpre-me
louvar publicamente Maria Helena Domingos de Matos Preto, pelas
elevadas qualidades pessoais e profissionais evidenciadas pela forma
como desempenhou funções de secretária pessoal no meu Gabinete.
Detentora de assinalável sentido de dever e responsabilidade, pautou
sempre com rigor e competência as suas funções.
Quero assim deixar registado o meu sincero reconhecimento pela
colaboração prestada, dando-lhe público louvor.

Louvor n.º 1121/2015

22 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado da Energia, Artur
Álvaro Laureano Homem da Trindade.
209101665

Ao cessar funções como Secretário de Estado da Energia, cumpre-me
o dever de louvar publicamente Fernando Manuel Mendes Bispo, pelas
elevadas qualidades pessoais e profissionais evidenciadas na forma como
desempenhou as funções de motorista no meu Gabinete.

Ao cessar funções como Secretário de Estado da Energia, cumpre-me
louvar publicamente Ana Isabel da Silva Garrido Antunes, pelas eleva-

Louvor n.º 1126/2015

