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escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas,
através da aplicação da seguinte fórmula:
CF = (AC * 70 %) + (EPS * 30 %)
em que:
CF = Classificação Final
AC = Avaliação Curricular
EPS = Entrevista Profissional de Seleção
21 — Em situações de igualdade de valoração, aplica-se o disposto
no artigo 35.º da Portaria já mencionada.
22 — As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e
respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a
grelha classificativa e os sistemas de valoração final, serão facultados
aos candidatos, sempre que solicitados.
23 — De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 30.º da referida
Portaria, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas
previstas no seu n.º 3, para a realização da audiência dos interessados,
nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
24 — O exercício do direito de participação dos interessados deverá
ser feito através do preenchimento de formulário tipo, de utilização
obrigatória, disponível no sítio da Agência para o Desenvolvimento e
Coesão, I. P., em www.adcoesao.pt.
25 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, após
homologação, é publicitada na 2.ª série do Diário da República, afixada
em local visível e público das instalações da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., e disponibilizada na respetiva página eletrónica, nos
termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
26 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o presente aviso será publicitado na
Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), na página eletrónica da
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., em www.adcoesao.pt
e em jornal de expansão nacional, por extrato.
27 — Composição do Júri:
Presidente: Joana do Ó dos Santos Coradinho, Diretora de Unidade
de Gestão Institucional da Agência, I. P.
Vogais efetivos: Maria João da Silva Abreu Figueiredo, Coordenadora
do Núcleo de Recursos Financeiros e Patrimoniais da Unidade de Gestão Institucional da Agência, I. P. e Carla Cristina Florêncio da Rocha
Rodrigues, Coordenadora do Núcleo de Gestão de Recursos Humanos
da Unidade de Gestão Institucional da Agência, I.P
Vogais suplentes: Maria José Abreu, Técnica Superior do Núcleo de Gestão de Recursos Humanos da Unidade de Gestão Institucional da Agência,
I.P e Gabriela Pinheiro da Silveira, Técnica Superior do Núcleo de Gestão
de Recursos Humanos da Unidade de Gestão Institucional da Agência, I.P
28 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove ativamente uma política de igualdade entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
27 de maio de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo, António
Costa Dieb.
209622358

ECONOMIA
Direção-Geral de Energia e Geologia
Édito n.º 191/2016
Processo 171/11.09/948
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada pela
Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Direção Geral de
Energia E Geologia, sita em Av. 5 de Outubro, n.º 208 (Edifício Sta.
Maria) — 1069-203 Lisboa, tel. 217922700/800 e nas Secretarias da
Câmara Municipal de Sintra e da Câmara Municipal de Mafra, durante
15 dias, e nas horas de expediente, a contar da publicação destes éditos
no “Diário da República”, o projeto apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Direção de Rede e Clientes Lisboa a que se
refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da Linha Aérea,
a 60 kV, LN60-6036 Sabugo — Mafra, com 8441 m, com origem na
SE Sabugo e término na SE Mafra, com substituição dos apoios P6, P7,
P8, P9, P10, P18, P19 e P25 para ligação em T à nova SE Godigana, em

freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro, Montelavar, Igreja a
Nova e Cheleiros, concelhos de Sintra e Mafra.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nestes Serviços ou na Secretaria daquele Município, dentro
do citado prazo.
19-04-2016. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
309615887

AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO
RURAL E MAR
Gabinete de Planeamento, Políticas
e Administração Geral
Aviso n.º 7133/2016
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, torna-se público que, por recurso à
reserva de recrutamento interna constituída no âmbito do procedimento
concursal comum, para a carreira e categoria de assistente técnico, aberto
pelo Aviso n.º 7943/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 139, de 20-072015, foi celebrado contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com Carla Alexandra Trindade do
Nascimento Almeida, ficando colocada na 1.ª posição remuneratória e
no nível remuneratório 5, da carreira e categoria de assistente técnico, do
mapa de pessoal do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração
Geral, com efeitos a 1 de janeiro de 2016.
27 de maio de 2016. — O Diretor-Geral, Eduardo Diniz.
209623427

MAR
Gabinete do Secretário de Estado das Pescas
Despacho n.º 7434/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo, como Chefe de Gabinete do meu Gabinete,
a licenciada Maria Cristina Marques Rosa Magina, técnica superior do
quadro de pessoal da Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos, com efeitos a partir de 23 de Maio de 2016.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos
dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
25 de maio de 2016. — O Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário Nunes Portada.
Nota curricular
Maria Cristina Marques Rosa Magina, nasceu em 21 de julho de 1958.
Licenciada em Biologia, com especialização final em Dinâmica de Populações, pela Universidade Clássica de Lisboa, Faculdade de Ciências (1983).
Técnica superior do quadro de pessoal da Direção-Geral dos Recursos
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.
Exerceu funções técnicas no Gabinete de Estudos e Planeamento
das Pescas (GEPP), (1986-1993), foi coordenadora da área de políticas comuns no Gabinete de Assuntos Europeus do Ministério do Mar
(1993-1997) e foi chefe de Divisão de Gestão e Conservação de Recursos da Direção-Geral das Pescas e Aquicultura (DGPA) (1997-1999
e 2002-2005).
Foi adjunta no Gabinete do Secretário de Estado das Pescas (1999-2001
e 2015-2016) e no Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, da Agricultura e das Pescas (2005-2008).
Exerceu funções de chefe de divisão dos Recursos Internos e, depois,
da Pesca na DGPA e na Direção-Geral dos Recursos Naturais Segurança
e Serviços Marítimos (DGRM), que lhe sucedeu (2009-2015).
Integrou vários grupos de trabalho de âmbito nacional e participou, a
nível comunitário, como membro da delegação portuguesa, em reuniões
do Conselho de Ministros das Pescas e outros Grupos do Conselho,
relativas à política comum de pesca, gestão e conservação dos recursos,
medidas técnicas, TAC´s e quotas e controlo das atividades de pescas.
209625817

