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 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Centro de Estudos Judiciários

Aviso (extrato) n.º 13115/2014
O Centro de Estudos Judiciários pretende proceder ao preenchimento 

de 1 (um) posto de trabalho na categoria de assistente técnico da carreira 
geral de assistente técnico, mediante mobilidade, nos termos do disposto 
no artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para o exercício 
de funções na Secção de Património e Contabilidade do Departamento 
de Apoio Geral.

A) Caracterização da oferta:
Tipo de oferta: Mobilidade na categoria.
Carreira/categoria: Assistente técnico.
Número de postos de trabalho: 1.
Remuneração: a correspondente à posição e nível remuneratórios 

detidos no lugar de origem, em conformidade com o disposto na alínea d) 
do n.º 2 do artigo 39.º da Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, sendo 
as condições de trabalho e as regalias sociais as genericamente vigentes 
para os trabalhadores em funções públicas.

B) Caracterização do posto de trabalho: as funções enquadráveis no 
conteúdo funcional correspondente à carreira/categoria de assistente 
técnico, tal como se encontra definido, por remissão do artigo 88.º da 
LTFP, no mapa anexo à referida lei.

C) Principais atividades a desenvolver: funções de natureza executiva 
na área da contabilidade, designadamente na instrução de processos de 
despesa, execução de procedimentos relativos à aquisição de bens e 
serviços, compras e gestão de stocks.

D) Experiência profissional: conhecimentos ou experiência profis-
sional na área de contabilidade e conhecimentos de informática na ótica 
do utilizador, valorizando -se, sobretudo, a experiência na utilização 
do Gerfip, designadamente na instrução de processos de despesa, bem 
como os conhecimentos em contabilidade patrimonial e em gestão do 
imobilizado.

E) Requisitos de admissão: ser titular de relação jurídica de emprego 
público previamente constituída, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado.

F) Métodos de seleção: a seleção dos candidatos será efetuada com 
base na análise curricular, complementada com entrevista profissional.

G) Local de trabalho: Centro de Estudos Judiciários, no Largo do 
Limoeiro, 1149 -048 em Lisboa.

H) Prazo de apresentação das candidaturas: 10 dias úteis a contar da 
data da publicação do presente aviso.

I) Formalização da candidatura: através de requerimento dirigido 
ao Diretor do Centro de Estudos Judiciários, com a menção expressa 
da modalidade de relação jurídica de emprego público que detém, da 
carreira/categoria em que está inserido, do serviço onde exerce funções, 
da posição e nível remuneratórios e a correspondente remuneração 
mensal, do endereço eletrónico e do contacto telefónico, acompanhado 
de curriculum profissional detalhado e atualizado, em especial na área 
de atividade pretendida, datado e assinado, bem como fotocópia do(s) 
documento(s) comprovativo(s) das habilitações literárias e das ações 
de formação frequentadas e relacionadas com o conteúdo funcional do 
posto de trabalho.

J) Apresentação da candidatura: a candidatura, identificada com a 
menção «Mobilidade — Contabilidade» deve ser dirigida e enviada 

 Polícia Judiciária

Despacho (extrato) n.º 14258/2014
Por despacho de 2014.11.14, do Diretor Nacional-Adjunto da Polícia 

Judiciária, Dr. Pedro do Carmo:
João Paulo Tomás Rosa, Assistente Operacional do mapa de pessoal 

da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais — nomeado 
definitivamente, em período experimental, após procedimento concur-
sal, como Especialista Auxiliar Estagiário, da carreira de Especialista 
Auxiliar, do mapa de pessoal da Polícia Judiciária. (Não está sujeito a 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

17 de novembro de 2014. — Pela Diretora da Unidade, João Prata 
Augusto.

208238221 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direção Regional da Economia do Centro

Édito n.º 527/2014
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 Secretaria 
da Câmara Municipal de Covilhã, e na Direção Regional da Economia 
do Centro, Rua Câmara Pestana n.º 74, 3030 -163 Coimbra, todos os 
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, a 
contar da publicação destes éditos no “Diário da República”, o projeto 
apresentado pela EDP Distribuição -Energia, S. A., Direção de Rede e 
Clientes Mondego, para o estabelecimento de Linha Aérea a 15 KV 
com 1512,07 m de apoio 10 LAT para o PTD 383/CVL em Souto Re-
dondo a PTD 487/CVL; PT 487 tipo R100 de 100 kVA; Rede BT em 
Aldeia do Souto -Chapaceiros, União de Freguesias de Vale Formoso 
e Aldeia do Souto, concelho de Covilhã, a que se refere o Processo 
n.º 0161/5/3/835.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Regional ou na Secretaria daquela Câmara 
Municipal, dentro do citado prazo.

4 de novembro de 2014. — A Diretora de Serviços, Rosa Isabel Brito 
de Oliveira Garcia.

308232973 

 Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 14259/2014
Organismo de Verificação Metrológica de Contadores de Gás e Dis-

positivos de Conversão de Volume para uso doméstico, comercial e das 
indústrias ligeiras.

1 — Através da Portaria n.º 34/2007, de 8 de janeiro, foi publicado 
o regulamento de controlo metrológico de Contadores de Gás e dispo-
sitivos de conversão de volume, para uso doméstico, comercial e das 
indústrias ligeiras.

2 — Verifica -se a necessidade de descentralizar a realização das 
operações de verificação metrológica, nomeadamente as operações 
de primeira verificação e verificação periódica de contadores de gás e 
dispositivos de conversão de volume.

3 — O Laboratório de Metrologia de Gás do Instituto de Soldadura 
e Qualidade, encontra -se acreditado através do Certificado n.º L0268, 

para o endereço indicado na alínea G) deste aviso ou para o endereço 
eletrónico recursos.humanos -dag@mail.cej.mj.pt.

A presente oferta de emprego será igualmente publicitada em 
www.bep.gov.pt, no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, e na 
página eletrónica do Centro de Estudos Judiciários em www.cej.mj.pt.

17 de novembro de 2014. — A Diretora de Serviços, Maria Eufémia 
Fonseca.

208239137 

 Polícia de Segurança Pública

Direção Nacional

Despacho (extrato) n.º 14257/2014
Por despacho de S. Ex.ª o Diretor Nacional da PSP, 6 de novembro de 

2014, é nomeado, em Comissão de Serviço, pelo período de três anos, 
para o desempenho de funções de Chefe de Divisão de Gestão Adminis-
trativa, do Departamento de Recursos Humanos, da Direção Nacional, 
com efeitos a 10 de novembro de 2014, nos termos do artigo 59.º, da 
Lei n.º 53/2007, de 31 de agosto, que aprova a Lei Orgânica da PSP, o 
Técnico Superior M/002323 — Vítor Aurélio Soares Gomes Ferreira 
Duarte, cessando na mesma data as funções que vinha exercendo.

14 de novembro de 2014. — O Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, Manuel João, técnico superior.

208238108 
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para ensaios de características metrológicas e funcionais de contadores 
de gás.

4 — Assim, para efeitos de aplicação da Portaria n.º 34/2007, de 8 de 
janeiro e nos termos da alínea c), do ponto 1, do artigo 8.º, do Decreto-
-Lei n.º 291/90, de 20 de setembro, determino:

a) É reconhecida a qualificação ao Laboratório de Metrologia de Gás 
do Instituto de Soldadura e Qualidade, para a execução das operações 
de primeira verificação e de verificação periódica de Contadores de 
Gás (intervalo de medição de 0,016 m3/h a 650 m3/h) e Dispositivos de 
Conversão de Volume para uso doméstico, comercial e das indústrias 
ligeiras;

b) O referido laboratório colocará, nos termos da legislação em vigor, 
a respetiva marca própria, anexa ao presente despacho, bem como o 
símbolo da operação de controlo metrológico aplicável, no esquema de 
selagem de Contadores de Gás e dispositivos de conversão de volume 
abrangidos pelo regulamento atrás referido;

c) Das operações envolvidas serão mantidos em arquivo os relatórios 
dos ensaios correspondentes às operações de controlo metrológico, nos 
termos da lei;

d) Mensalmente deverá o laboratório enviar ao IPQ uma relação 
dos Contadores de Gás e dispositivos de conversão de volume que 
forem verificados, assim como efetuar o pagamento dos montantes 
correspondentes às operações realizadas, até ao dia 10 do mês seguinte, 
mediante cheque endossado ao Instituto Português da Qualidade, reme-
tido ao Departamento de Metrologia, Rua António Gião, 2, 2829 -513 
CAPARICA;

e) O valor da taxa aplicável às operações previstas neste Despacho 
encontra -se definido na tabela de taxas de controlo metrológico e será 
revisto anualmente.

5 — O presente despacho produz efeitos a partir desta data e é válido 
até 31 de dezembro de 2017.

É revogado o Despacho n.º 3564/2013, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 46, de 6 de março de 2013.

20 de outubro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo,
J. Marques dos Santos. 

  

 308211289 

 Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Despacho n.º 14260/2014
Considerando que os cargos de direção intermédia de 1.º grau são 

recrutados por procedimento concursal, nos termos dos artigos 20.º 
e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, de entre trabalhadores em 
funções públicas contratados ou designados por tempo indetermi-
nado, licenciados, dotados de competência técnica e aptidão para o 
exercício de funções de direção, coordenação e controlo, que reúnam 
seis anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras 
ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma 
licenciatura;

Considerando que a licenciada Lídia Maria Alves Guedes Monteiro 
reúne todos os requisitos legais de provimento no cargo;

Considerando que foram cumpridas todas as formalidades legais 
inerentes ao procedimento concursal tendente ao provimento do cargo 
de Diretor Coordenador da Direção de Apoio à Venda do Instituto do 
Turismo de Portugal, I. P.;

Considerando que, ponderados os resultados do procedimento con-
cursal, face ao perfil revelado pela candidata e o exigido para o exer-
cício do cargo a prover, o júri considerou que a candidata Lídia Maria 
Alves Guedes Monteiro reúne as melhores condições para o exercício 
do cargo;

Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 21.º da lei acima citada, 
foi designada, por despacho de 23 de outubro de 2014, do Presidente 
do Conselho Diretivo do Instituto do Turismo de Portugal, I. P., em 
comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais 
períodos de tempo, no cargo de Diretora Coordenadora da Direção 
de Apoio à Venda, a licenciada Lídia Maria Alves Guedes Monteiro 
pertencente à carreira técnica superior do mapa de pessoal do Turismo 
de Portugal, I. P..

Conforme deliberado pelo mesmo Conselho Diretivo a presente de-
signação produz efeitos a 1 de dezembro de 2014.

17 de novembro de 2014. — A Diretora -Coordenadora da Direção de 
Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira, por delegação de competências.

Nota Curricular
I — Identificação:

Nome: Lídia Maria Alves Guedes Monteiro
Data de nascimento: 19/03/63.

II — Habilitações Académicas:

Licenciatura em Engenharia Agrícola pela Universidade de Trás -os-
-Montes e Alto Douro (1981 -1986).

III — Experiência Profissional:

a) Desde Fevereiro de 2014 — ACP, Automóvel Club de Portugal, 
Diretora de Comunicação;

b) 2012 — 2014 — Turismo de Portugal, I. P. — Diretora do Depar-
tamento de Comunicação e Imagem;

c) 2007 — 2012 — Turismo de Portugal, I. P. — Diretora do Depar-
tamento de Imagem e Conteúdos;

d) 2006 — 2007 — Turismo de Portugal, I. P. — Diretora -Adjunta 
do Departamento de Promoção Turística;

e) 2004 — 2006 — Instituto do Turismo de Portugal, I. P. — Diretora-
-Adjunta de Comunicação;

f) 1998 — 2004 — ICEP — Coordenadora do Setor de Conceção e 
Produção Criativa da Direção de Comunicação;

g) 1993 — 1998 — ICEP — Técnica Superior, responsável pelo nú-
cleo de audiovisuais da Direção de Informação Turística;

h) 1990 — 1993  - Ministério da Agricultura — técnica superior da 
Divisão de Apoio Técnico e Audiovisual da Direção Geral de Planea-
mento Agrário;

i) 1986 — 1989  - UTAD — Investigadora na Unidade de Avaliação 
do Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado de Trás -os -Montes, do 
Departamento de Economia e Sociologia Rural;

j) 1986 — UTAD (Universidade de Trás -os -Montes de Alto 
Douro) — Monitora da Cadeira de Microbiologia da Licenciatura de 
Enologia.

IV — Formação profissional relevante:

2014 — Think Performance with Google — Google Portugal
2013 — Digital Tourism Think Tank — Think Digital Travel, Bar-

celona
2012 — Conferência “The new wave of marketing” — QSP
2010 -2011 — PMO Projects - Project Management Institute, Lisboa
2010 — Gestão de Projetos — Preparação intensiva para o exame 

de certificação PMP
2009 -2010 — Program for Management Development — ESADE 

Business School — Barcelona (Executive Education)
2009 -2010 — Program in Marketing Management — ESADE Busi-

ness School — Barcelona (Executive Education)
2009 — Foro Mad 09 — Conquistando la mente del consumidor 

global — Nuevas tendências en Marketing Turístico, Madrid
2008 — Código dos Contratos Públicos
2006 — CRM — INA
2006 — A Implementação do SIADAP
2004 — International Tourism and Leisure Symposium — ESADE
2002 — Gestão de Projetos, Cegoc
1992 — Escrita do Argumento (para cinema e TV) — Secretariado 

Nacional para o Audiovisual
1991 — A banda sonora do Videograma, Universidade Aberta
1991 — Escrever para Televisão — Suso Cecchi d´Amico — Fundação 

Calouste Gulbenkian
1990 — Técnicas de Montagem e Vídeo, Universidade Aberta.

208237866 


