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Diário da República, 2.ª série — N.º 52 — 16 de março de 2015
n.º 226-A/2007, de 31 de maio, para atribuição de título de utilização
privativa referente à ocupação do Domínio Público Marítimo (DPM) em
área de jurisdição da autoridade marítima, destinada a apoio recreativo,
no âmbito do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sines-Burgau, aprovado pela resolução de Conselho de Ministros n.º 152/98
de 30 de Dezembro, a instalar e explorar na Praia da Mareta, UB1
nascente, em Sagres, Concelho de Vila do Bispo.
2 — As principais características da utilização em causa, bem como
os documentos que devem acompanhar as propostas e os elementos que
nelas devem ser indicados, são os referidos no programa do procedimento que poderá ser consultado nas instalações da Capitania do Porto
de Lagos, sita na Avenida dos descobrimentos, 8600-645 Lagos, todos
os dias úteis, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00, desde a data
de publicação do anúncio, até ao dia e hora limite para apresentação
das candidaturas.
3 — As propostas e os documentos que as acompanham, devem ser
apresentadas até às 17h00 do 30.º dia a contar sucessivamente, da data
da publicação do presente anúncio do procedimento concursal, podendo
ser entregues diretamente nas instalações da Capitania do Porto de
Lagos ou enviados por correio registado com aviso de receção para a
Capitania do Porto de Lagos, contando como data de apresentação, a
data da sua expedição.
Obrigações/Serviços a prestar:
Equipamentos náuticos e embarcação de apoio adequados, limpos
e arrumados;
Corredor de acesso sinalizado, zona de banhos no espelho de água
associado sinalizado;
Segurança, vigilância e socorro de utentes dos equipamentos
(c/ comunicação móveis);
Limpeza e conservação do espaço licenciado.
26 de fevereiro de 2015. — O Capitão do Porto de Lagos, Pedro
Miguel Carvalho Pinto, capitão-de-fragata.
208467777
Anúncio n.º 45/2015
Procedimento concursal para atribuição de título de utilização
privativa do domínio público marítimo em área de jurisdição da
autoridade marítima para exploração e instalação de um apoio
balnear na praia da Mareta UB1 nascente, em Sagres, Concelho
de Vila do Bispo.
1 — Faz-se publico que a Capitania do Porto de Lagos promove o
procedimento concursal abaixo indicado nos termos do artigo 21.º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, para atribuição de título
de utilização privativa referente à ocupação do Domínio Público Marítimo (DPM) em área de jurisdição da autoridade marítima, destinada
a apoio balnear, no âmbito do Plano de Ordenamento da Orla Costeira
(POOC) Sines-Burgau, aprovado pela resolução de Conselho de Ministros n.º 152/98 de 30 de dezembro, a instalar e explorar na Praia da
Mareta, UB1 nascente, em Sagres, Concelho de Vila do Bispo.
2 — As principais características da utilização em causa, bem como
os documentos que devem acompanhar as propostas e os elementos que
nelas devem ser indicados, são os referidos no programa do procedimento
que poderá ser consultado nas instalações da Capitania do Porto de Lagos,
sita na Avenida dos descobrimentos, 8600-645 Lagos, todos os dias úteis,
das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00, desde a data de publicação
do anúncio, até ao dia e hora limite para apresentação das candidaturas.
3 — As propostas e os documentos que as acompanham, devem ser
apresentadas até às 17h00 do 30.º dia a contar sucessivamente, da data
da publicação do presente anúncio do procedimento concursal, podendo
ser entregues diretamente nas instalações da Capitania do Porto de
Lagos ou enviados por correio registado com aviso de receção para a
Capitania do Porto de Lagos, contando como data de apresentação, a
data da sua expedição.
26 de fevereiro de 2015. — O Capitão do Porto de Lagos, Pedro
Miguel Carvalho Pinto, capitão-de-fragata.
208467314

FORÇA AÉREA

Direção de Pessoal
Despacho (extrato) n.º 2705/2015
Por despacho do Comandante do Pessoal da Força Aérea, de
07 de janeiro de 2015, por delegação de competências, Nélia de

Fátima Carvalho Pereira, do Mapa de Pessoal da Força Aérea,
na situação de contratada por tempo indeterminado, na carreira
Especial de Enfermagem, na categoria de Enfermeiro, foi exonerada a seu pedido, nos termos do artigo 305.º, da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, conjugada com o n.º 4, do artigo 88.º, da Lei
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com efeitos a 06 de fevereiro
de 2015.
24 de fevereiro de 2015. — A Chefe da Repartição de Pessoal Civil,
em exercício de funções, Capitão Mónica Solange de Jesus Pereira
Martins.
208463604

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Aviso n.º 2791/2015
Em aditamento ao aviso n.º 830/2015 publicado no Diário da República n.º 17 de 26/01/2015, são aditados à lista de interessados em
realizar o período experimental na carreira agora de técnico superior
os seguintes candidatos:
1 — Marília do Céu Guerra Neres (posição 2)
2 — Vera Lúcia Franco Salgueiro Moiteiro Evaristo (posição 3)
3 — Cláudia Cristina da Costa Almeida (posição 4)
4 — Clarisse Maria de Jesus Silva Pinto (posição 14)
5 — Maria Lúcia Barros da Cunha Costa (posição 17)
23 de fevereiro de 2015. — O Coordenador do Gabinete de Recursos
Humanos, António José dos Santos Carvalho.
208463012
Aviso n.º 2792/2015
Em aditamento ao aviso n.º 831/2015 publicado no Diário da República n.º 17 de 26/01/2015, são aditados à lista de interessados em
realizar o período experimental na carreira agora de assistente técnico
os seguintes candidatos:
1. Isabel Maria Mariano Victor Ribeiro (posição 4)
2. Maria Isabel Melo Assis (posição 15)
3. Sónia Cristina Pacheco da Mota Ramalho (posição 18)
4. Nuno André Curral de Brito (posição 21)
5. Rosa Maria Fernandes Rodrigues (posição 53)
6. Isaque Manuel Alves Simões (posição 71)
7. João Manuel Ramires Barata de Carvalho (posição 84)
8. Luisa Maria Vargas Ferrão (posição 111)
9. Elisabete Luís Melchior (posição 114)
10. Maria de Jesus Girão Romão Carreira Lontro (posição 130)
11. Carlos Manuel Fernandes Gonçalves (posição 196)
12. Maria de Fátima Rodrigues Pereira Saldanha (posição 208)
13. António Abel Faustino Branco (posição 217)
14. Vanda Matilde Gonçalves Louro (posição 218)
15. Rute Cláudia Vieira Tavares de Oliveira Caetano (posição 229)
23 de fevereiro de 2015. — O Coordenador do Gabinete de Recursos
Humanos, António José dos Santos Carvalho.
208462998

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Centro de Estudos Judiciários
Aviso (extrato) n.º 2793/2015
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, torna-se pública a lista nominativa dos
trabalhadores cuja relação de emprego público cessou nos meses de
novembro e dezembro de 2014, por motivo de aposentação:
Maria Eufémia Marques Gomes da Fonseca, diretora de serviços,
com efeitos a 30 de novembro de 2014.
12 de fevereiro de 2015. — O Diretor do Departamento de Apoio
Geral (em substituição), Luís Gonçalves.
208464771

