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publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 145, de 29 de julho,
alterado e republicado pelo Despacho Normativo n.º 13/2009, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 64, de 1 de abril, declara-se que o
Despacho n.º 4505/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 86, de 5 de maio de 2015, saiu com a seguinte inexatidão, que assim
se retifica:
Onde se lê:
«[...] com efeitos a partir de 1 de maio de 2015, ficando posicionada
entre a 2.ª e 3.ª posição e entre o 17.º e 20.º nível remuneratório da
categoria de coordenador técnico, posição e nível idênticos aos que
detinha na situação de origem.»
deve ler-se:
«[...] com efeitos a partir de 31 de dezembro de 2014, na sequência da conclusão do processo de extinção do serviço de origem,
DGIE — Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos, do Ministério da Administração Interna, conforme Despacho n.º 15760/2014,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 252, de 31 de dezembro, ficando posicionada entre a 2.ª e 3.ª posição e entre o 17.º e 20.º
nível remuneratório da categoria de coordenador técnico, posição e
nível idênticos aos que detinha na situação de origem.»
8 de maio de 2015. — A Secretária-Geral, Maria Ermelinda Carrachás.
208628812

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
Aviso n.º 5340/2015
Por meu despacho e após anuência da Direção-Geral de Recursos
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria da Inspetora Superior
Paula Cristina Carvalho Véstias, no mapa de pessoal da Autoridade
de Segurança Alimentar e Económica, nos termos do disposto no
artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas, aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com efeitos a 01 de maio de 2015.
23 de abril de 2015. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.
208631403
Despacho n.º 5144/2015
Considerando o disposto no n.º 4 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, determino, a seu pedido, a cessação de funções do licenciado
Fernando Amadeu Alves Pinto, no cargo de Inspetor-Chefe da Divisão
de Apoio e Segurança desta Autoridade, com efeitos a 30 de abril de
2015.
07/05/2015. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.
208631371

Direção-Geral das Atividades Económicas
Aviso (extrato) n.º 5341/2015
Por meu despacho de 13 de março de 2015, torna-se público que
nos termos do disposto nos artigos 45.º a 51.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
a licenciada Cláudia Sofia Alexandre Sequeira concluiu com sucesso
o período experimental na carreira/categoria de técnica superior, com
a classificação final de 17,055 valores, na sequência da celebração do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com
a Direção-Geral das Atividades Económicas.
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 48.º do anexo à referida
Lei n.º 35/2014, o tempo de duração do período experimental é contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
29 de abril de 2015. — O Diretor-Geral, Artur Manuel Reis Lami.
208629241
Aviso (extrato) n.º 5342/2015
Por meu despacho de 13 de março de 2015, torna-se público que nos
termos do disposto nos artigos 45.º a 51.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o
licenciado Nuno Filipe Jesus Tavares concluiu com sucesso o período
experimental na carreira/categoria técnica superior, com a classificação
final de 19,333 valores, na sequência da celebração do contrato de traba-

lho em funções públicas por tempo indeterminado com a Direção-Geral
das Atividades Económicas.
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 48.º do anexo à referida
Lei n.º 35/2014, o tempo de duração do período experimental é contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
29 de abril de 2015. — O Diretor-Geral, Artur Manuel Reis Lami.
208629185
Aviso (extrato) n.º 5343/2015
Por meu despacho de 20 de abril de 2015, torna-se público que nos
termos do disposto nos artigos 45.º a 51.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a
licenciada Sílvia Cristina da Silva Gomes Belona concluiu com sucesso
o período experimental na carreira/categoria de técnica superior, com
a classificação final de 18,44 valores, na sequência da celebração do
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com
a Direção-Geral das Atividades Económicas.
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 48.º do anexo à referida
Lei n.º 35/2014, o tempo de duração do período experimental é contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
29 de abril de 2015. — O Diretor-Geral, Artur Manuel Reis Lami.
208629022
Aviso (extrato) n.º 5344/2015
Por meu despacho de 20 de abril de 2015, torna-se público que nos
termos do disposto nos artigos 45.º a 51.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a
licenciada Andrea Martins dos Santos concluiu com sucesso o período
experimental na carreira/categoria de técnica superior, com a classificação final de 15,333 valores, na sequência da celebração do contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com a Direção-Geral das Atividades Económicas.
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 48.º do anexo à referida
Lei n.º 35/2014, o tempo de duração do período experimental é contado
para efeitos da atual carreira e categoria.
29 de abril de 2015. — O Diretor-Geral, Artur Manuel Reis Lami.
208629088

Instituto do Turismo de Portugal, I. P.
Aviso (extrato) n.º 5345/2015
Em conformidade com o estipulado na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que na sequência
de aprovação em período experimental correspondente ao estágio para
ingresso na carreira de inspetor superior de jogos, e por deliberação de
30 de abril de 2015, da Comissão de Jogos do Instituto do Turismo de
Portugal, I. P., foram nomeados na categoria de inspetor de jogos da
carreira de inspetor superior de jogos do mapa de pessoal do Instituto do
Turismo de Portugal, I. P., os licenciados António Fernandes Azevedo,
Paulo Delfim Sousa Morgado, Silvéria Paula do Carmo Estêvão Barranqueiro e Sónia Cristina Pereira Naia, com efeitos a 01 de maio de 2015,
nos termos dos artigos 6.º, 8.º e 41.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado
com o n.º 2 do artigo 4.º, e n.º 2 do artigo 3.º e artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 112/2001, de 6 de abril, e observado o disposto no n.º 15 do artigo 38.
º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, ficando posicionados no escalão 1, índice 500. Têm ainda direito ao abono do suplemento de função
inspetiva, fixado no montante de 22,5 % da respetiva remuneração base.
5 de maio de 2015. — A Diretora Coordenadora da Direção de Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus
Vieira, por delegação de competências.
208615236

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E ENERGIA
Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 5346/2015
Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 4 do Artº. 27.º do
Decreto-Lei n.º 86/90, de 16 de março, que a ITMR — Indústria Termal

