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público que, por deliberação do Conselho de Administração do Centro
de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais, foi autorizada a contratação da trabalhadora Rita Alexandra Frada Almeida,
em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, com o início a 01/08/2016, em período experimental pelo
prazo de 90 dias, na sequência de procedimento concursal publicado
pelo aviso de abertura n.º 8415/2015, 2.ª série do DR, n.º 149, de 3 de
agosto de 2015, com a categoria de Enfermeira, com o posicionamento
remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao 15.º nível
remuneratório da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria
1553-C/2008, de 31 de dezembro.
13 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
209864273
Aviso (extrato) n.º 11541/2016
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela supracitada Lei,
torna-se público que, por deliberação do Conselho de Administração
do Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco
Pais, foi autorizada a contratação da trabalhadora Raquel Jesus Dinis
Relvão Pires, em regime de contrato de trabalho em funções públicas,
por tempo indeterminado, com o início a 01/08/2016, em período experimental pelo prazo de 90 dias, na sequência de procedimento concursal
publicado pelo aviso de abertura n.º 8415/2015, Diário da República,
2.ª série, n.º 149, de 3 de agosto de 2015, com a categoria de Enfermeira, com o posicionamento remuneratório correspondente à 2.ª posição
remuneratória e ao 15.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória
Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
13 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
209864208
Aviso (extrato) n.º 11542/2016
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela supracitada Lei, torna-se
público que, por deliberação do Conselho de Administração do Centro
de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais, foi
autorizada a contratação do trabalhador Marco Filipe dos Santos Lancha, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, com o início a 14/07/2016, em período experimental pelo
prazo de 90 dias, na sequência de procedimento concursal publicado pelo
aviso de abertura n.º 8415/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 149,
de 3 de agosto de 2015, com a categoria de Enfermeiro, com o posicionamento remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória e
ao 15.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única, aprovada
pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.

Aviso (extrato) n.º 11544/2016
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela supracitada Lei, torna-se
público que, por deliberação do Conselho de Administração do Centro
de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais, foi
autorizada a contratação da trabalhadora Cátia Sofia Azenha Amaro, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, com o início a 01/08/2016, em período experimental pelo prazo
de 90 dias, na sequência de procedimento concursal publicado pelo aviso
de abertura n.º 8415/2015, Diário da República, 2.ª série, n.º 149, de 3 de
agosto de 2015, com a categoria de Enfermeira, com o posicionamento
remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao 15.º nível
remuneratório da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
13 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
209864079

ECONOMIA
Instituto Português da Qualidade, I. P.
Despacho n.º 11345/2016
Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador
de tacógrafos n.º 101.25.16.6.29
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:
Galius — Veículos S. A.
Zona Industrial da Varziela, Rua 12
4480-109 Vila do Conde
na qualidade de instalador de tacógrafos homologados de acordo com o
Regulamento (EU) n.º 165/2014, de 4 de fevereiro, estando autorizado
a realizar a 2.ª Fase da Primeira Verificação e a Verificação Periódica
Bienal e a colocar a respetiva marca própria, abaixo indicada, e os
símbolos do controlo metrológico, nos locais de selagem.
O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.
30 de agosto de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo, J. Marques dos Santos.

13 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
209864168
Aviso (extrato) n.º 11543/2016
Celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do n.º 5 do artigo 46.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela supracitada Lei, torna-se
público que, por deliberação do Conselho de Administração do Centro
de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais, foi
autorizada a contratação da trabalhadora Daniela Alexandra da Silva
Batista, em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por
tempo indeterminado, com o início a 01/08/2016, em período experimental pelo prazo de 90 dias, na sequência de procedimento concursal
publicado pelo aviso de abertura n.º 8415/2015, Diário da República,
2.ª série, n.º 149, de 3 de agosto de 2015, com a categoria de Enfermeira,
com o posicionamento remuneratório correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao 15.º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única,
aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro.
13 de setembro de 2016. — O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Victor Manuel Romão Lourenço.
209864127

309851856
Despacho n.º 11346/2016
Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador
de dispositivos limitadores de velocidade n.º 101.99.16.6.30
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 46/2005, de 23 de
fevereiro e nos termos das disposições da Portaria n.º 279/95, de 7 de
abril, é reconhecida a qualificação à empresa:
Galius — Veículos S. A.
Zona Industrial da Varziela, Rua 12
4480-109 Vila do Conde

