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Representação institucional em reuniões internacionais onde se
destaca a participação como Delegada Portuguesa num Programa de
Convergência promovido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da
União Europeia (IPIUE).
De junho de 2001 a outubro de 2005, advogada na sociedade Aires
Kopke Túlio & Associados.
312149314

ADJUNTO E ECONOMIA
Instituto Português da Qualidade, I. P.
Despacho n.º 4314/2019
Certificado de reconhecimento de qualificação de instalador
de tacógrafos n.º 101.24.19.6.178
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:
Auto-Sueco Portugal — Veículos Pesados, S. A.
UAV de Lisboa
Rua Bartolomeu Dias, n.º 99
Edifício Volvo
2686-955 São João da Talha
na qualidade de instalador de tacógrafos homologados de acordo com o
Regulamento (UE) 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.
É revogado o certificado de reconhecimento de qualificação de instalador de tacógrafos n.º 101.24.06.6.19, da empresa Auto Sueco, L.da
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 234, de 06 de dezembro
de 2006 (Parte Especial).
2019-04-01. — O Presidente do Conselho Diretivo, António Mira
dos Santos.

candidatos no âmbito do direito de participação relativo ao concurso
publicado no Diário da República n.º 84/2018, Série II, de 2 de maio
de 2018, através do Aviso n.º 5830/2018, com vista ao provimento
de quatro postos de trabalho a afetar ao Departamento de Planeamento e Controlo da Atividade de Jogo, do Serviço de Regulação e
Inspeção de Jogos.
2 — O projeto de lista de classificação final encontra-se afixado nas
instalações da sede do Turismo de Portugal, I. P. em Lisboa, estando
igualmente disponível na respetiva página eletrónica, em www.turismodeportugal.pt, bem como na página do Serviço de Regulação e Inspeção
de Jogos, em www.srij.turismodeportugal.pt.
3 — Nos termos do referido n.º 1, do artigo 38.º, do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de julho, ficam os candidatos notificados de que, no
âmbito do exercício do direito de participação podem, querendo, exercer
o seu direito de pronúncia no prazo de 10 dias úteis a contar da data de
publicação do presente Aviso, contados nos termos do artigo 44.º do
mesmo diploma.
4 — Os factos que considerem relevantes e adequados para efeito
de apreciação, devem ser apresentados mediante requerimento dirigido
ao presidente do júri do concurso e remetido por correio registado, até
ao termo daquele prazo, para o Instituto do Turismo de Portugal, I. P.,
Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050 -124 Lisboa, ou entregue, pessoalmente,
na mesma morada.
5 — O processo, onde se inclui a ata que define os critérios de avaliação, encontra-se disponível para consulta dos interessados, das 9h30 às
12 horas e das 14h30 às 16h30 horas, nos dias úteis, na morada acima
indicada e a partir da data da presente publicação.
6 — Os pedidos de consulta dos respetivos processos devem ser
dirigidos ao Presidente do Júri do Concurso, através da caixa de correio
eletrónico: recrutamento@turismodeportugal.pt
4 de abril de 2019. — A Diretora Coordenadora da Direção de Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus
Vieira.
312204783

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Louvor n.º 175/2019
Ao terminar o seu mandato, o Conselho Diretivo da Fundação para
a Ciência e a Tecnologia deixa um louvor e reconhecimento público
a todos os dirigentes, trabalhadores e colaboradores desta instituição
pela sua incansável dedicação, qualidade de trabalho e sentido de responsabilidade para com o serviço público e, em particular, para com a
comunidade científica e tecnológica nacional.
Deixa também um testemunho de apreço pela inestimável colaboração
das entidades da Administração Pública com as quais a FCT trabalhou
ao longo destes três anos para melhor servir a comunidade científica
e a sociedade.
O Conselho Diretivo gostaria ainda de agradecer a toda a comunidade
científica e, de forma especial, a todos os investigadores nacionais e
estrangeiros que colaboraram com a FCT nos processos de avaliação,
nas representações institucionais em organizações internacionais e no desenvolvimento das Agendas de Investigação e de Inovação para 2030.
9 de abril de 2019. — O Presidente do Conselho Diretivo, Paulo
Ferrão.
312216463
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EDUCAÇÃO
Instituto do Turismo de Portugal, I. P.
Aviso (extrato) n.º 7224/2019
Concurso interno para o provimento de quatro postos de trabalho na
categoria de inspetor de jogos, da carreira de inspetor superior de
jogos, do mapa de pessoal do Turismo de Portugal, I. P., publicado
no Diário da República, n.º 84, 2.ª série, de 2 de maio de 2018.
1 — Nos termos previstos nos n.os 1, 2 e 4, do artigo 38.º, do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, procede-se à audição dos

Direção-Geral da Administração Escolar
Despacho (extrato) n.º 4315/2019
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 287/88, de 19-08, publica-se a classificação profissional atribuída,
por meu despacho de hoje, à docente a seguir indicada, que concluiu
o Curso de Profissionalização em Serviço, nos termos do Despacho
n.º 7286/2015, de 19-06, publicado na 2.ª série do Diário da República,
de 02-07-2015.
A classificação profissional produz efeitos em 01-09-2017.

