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Diário da República, 2.ª série — N.º 51 — 13 de março de 2014
portes Terrestres, I. P., da trabalhadora Eliana Carina Vidigal Pereira
Henriques, posicionada na 1.ª posição remuneratória da categoria e no
nível remuneratório 5 da tabela remuneratória única, tendo sido celebrado
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado,
com efeitos a 01 de fevereiro de 2014.
3 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo do
IMT, I. P., João Fernando do Amaral Carvalho.
207670752

Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Centro
Aviso (extrato) n.º 3559/2014
Por despacho de 21 de junho de 2013, da Senhora Vogal do Conselho
Diretivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes I. P., foi autorizada
a transferência da carreira regular de passageiros Leiria (est.)-Pombal
(est.) de Rodoviária da Beira Litoral, S.A., para Alfredo Farreca Rodrigues, L.da, com sede em Figueira de Foz.
23 de Janeiro de 2014. — O Diretor Regional do Centro, Manuel
António Miranda Góis.
307565403

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E ENERGIA
Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.
Aviso (extrato) n.º 3560/2014
Avaliação final do período experimental
Por despacho de 31 de janeiro de 2014, do Presidente do Conselho
Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., e nos termos dos
artigos 73.º e 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugado com
o artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público
que Marta Alexandra Cardoso Duque, concluiu com sucesso o período
experimental, com a avaliação final de 18,30 valores, na sequência
da celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com esta Agência, para o desempenho de funções da
carreira/categoria de técnico superior.
5 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno
Lacasta.
207667878
Aviso (extrato) n.º 3561/2014
Avaliação final do período experimental
Por despacho de 4 de março de 2011, da Senhora Subdiretora-Geral
da Agência Portuguesa do Ambiente, e nos termos dos artigos 73.º e
76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugado com o artigo 12.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que Lucinda
Maria Abóbora Valente Gonçalves, concluiu com sucesso o período
experimental, com a avaliação final de 17 valores, na sequência da
celebração do contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com esta Agência, para o desempenho de funções da
carreira/categoria de técnico superior.
5 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno
Lacasta.
207667772
Aviso (extrato) n.º 3562/2014
Avaliação final do período experimental
Por despacho de 8 de setembro de 2011, da subdiretora-geral da
Agência Portuguesa do Ambiente, e nos termos dos artigos 73.º e 76.º
da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, conjugado com o artigo 12.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que Ana Maria
de Sousa Rita Teixeira concluiu com sucesso o período experimental,
com a avaliação final de 17 valores, na sequência da celebração do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
com esta Agência, para o desempenho de funções da carreira/categoria
de técnico superior.
5 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno
Lacasta.
207667707

Despacho n.º 3920/2014
Cessação de funções do licenciado Pedro Ricardo Pires Coelho no
cargo de chefe de divisão de Recursos Interiores da Administração da Região Hidrográfica do Algarve da Agência Portuguesa
do Ambiente, I. P.
Por despacho do vice-presidente da Agência Portuguesa do
Ambiente, I. P., de 21 de janeiro de 2014, foi autorizada a cessação de
funções, a seu pedido, do licenciado Pedro Ricardo Pires Coelho no cargo
de chefe de divisão de Recursos Interiores da Administração da Região
Hidrográfica do Algarve da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., ao
abrigo do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004,
de 22 de janeiro (EPD), alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de
22 de dezembro, com efeitos a partir de 1 de março de 2014.
5 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno
Lacasta.
207667229
Despacho n.º 3921/2014
Cessação de funções do licenciado Pedro Alexandre de Brito Marques
Almeida Malta no cargo de diretor do Departamento Financeiro,
Administrativo e Jurídico da Administração da Região Hidrográfica do Centro, I. P., da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.
Por meu despacho de 22 de janeiro de 2014, foi autorizada a cessação
de funções, a seu pedido, do licenciado Pedro Alexandre de Brito Marques Almeida Malta no cargo de diretor do Departamento Financeiro,
Administrativo e Jurídico da Administração da Região Hidrográfica
do Centro, I. P., da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., ao abrigo
do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 22
de janeiro (EPD), alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, com efeitos a partir de 31 de janeiro de 2014.
5 de março de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Nuno
Lacasta.
207667675

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR
Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Aviso n.º 3563/2014
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de
2 postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado na carreira/categoria
de técnico superior do mapa de pessoal do Instituto da Vinha e
do Vinho, I. P.
Nos termos da alínea a) do artigo 3.º e do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril, conjugados com o disposto no
n.º 2 do artigo 6.º e do artigo 50.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, torna-se público que por meu despacho de 03 de março de 2014,
se encontra aberto pelo período de 10 dias úteis, a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, o procedimento
concursal para preenchimento de 2 postos de trabalho na carreira e
categoria de técnico superior do mapa de pessoal do Instituto da Vinha
e do Vinho, I. P., na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado.
Para efeitos do estipulado no n.º 1 do artigo 4.º e do artigo 54.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, declara-se não estarem constituídas reservas
de recrutamento no próprio organismo, e não ter sido efetuada consulta
prévia à entidade centralizada para constituição de reservas de recrutamento (ECCRC), uma vez que não tendo ainda sido publicitado qualquer
procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento,
fica temporariamente dispensada a obrigatoriedade da referida consulta.
1 — Local de trabalho: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P. (IVV, I. P.),
na Rua Mouzinho da Silveira, n.º 5, em Lisboa.
2 — Postos de trabalho: os postos de trabalho a concurso caraterizam-se pelo exercício de funções na carreira técnica superior tal como
descritas no Anexo à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação
atual, assim como, quaisquer outras funções de natureza executiva, de
aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e
instruções gerais, com diversos graus de complexidade, designadamente:

