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 Directoria Nacional da Polícia Judiciária

Aviso n.º 5496/2008

Concurso externo de ingresso para provimento de 20 lugares de 
especialista -adjunto estagiário, para o Departamento de Tele-
comunicações e Informática — Área de Informática, do quadro 
de pessoal da Polícia Judiciária.

1 — Nos termos do disposto no n.º 2, alínea b), do artigo 34º e n.º 2 
do artigo 35º do Decreto -Lei nº. 204/98, de 11 de Julho, ficam os can-
didatos admitidos ao concurso externo de ingresso para provimento de 
20 lugares de especialista -adjunto estagiário, para o Departamento de 
Telecomunicações e Informática — Área de Informática, do quadro 
de pessoal da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, nº. 125, de 02 de Julho de 2007, notificados 
que a prova escrita de conhecimentos específicos, referida no nº. 7 do 
aviso de abertura do concurso, terá lugar no dia 08 de Março de 2008, 
às 10 horas.

2 — Local para a realização da prova:
Escola Secundária de Camões, Praça José Fontana, 1050 -129 Lisboa

3 — Os candidatos deverão comparecer no respectivo local 15 
(quinze) minutos antes da hora e munidos do Bilhete de Identidade ou 
de outro documento autêntico, com fotografia;

4 — Para a prova escrita de conhecimentos específicos, os candidatos 
poderão levar a legislação indicada no aviso de abertura do concurso, 
para consulta;

5 — Mais se informa que a identificação da sala onde cada candidato 
prestará a respectiva prova deverá ser consultada na página oficial da 
Internet desta Polícia Judiciária [www.pj.pt], que será divulgada a partir 
da data da publicação do presente aviso.

14 de Fevereiro de 2008. — Pelo Director do Departamento de Re-
cursos Humanos, António Barbosa. 

 Despacho (extracto) n.º 5407/2008
Por despacho de 10 de Janeiro de 2008, do Director Nacional da 

Polícia Judiciária, foi ao Inspector Jorge Manuel Paradela Nascimento 
Ricardo, do quadro da Polícia Judiciária, concedida licença sem ven-
cimento, por um ano, com efeitos a partir de 10 de Janeiro de 2008, 
conforme o disposto no artigo 76.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 
de Março.

(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
11 de Fevereiro de 2008. — Pelo Director do Departamento de Re-

cursos Humanos, António Barbosa. 

 Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas 
da Justiça, I. P.

Aviso (extracto) n.º 5497/2008
Por meu despacho de 11 de Fevereiro de 2008:
Nomeados, precedendo concurso, assessores da carreira técnica su-

perior de engenharia e arquitectura do quadro de pessoal do ex-Instituto 
de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, abrangido pelo estatuto 
da função pública, os seguintes técnicos superiores principais:

Maria Julia Souto Fernandes Madeira, Albino José Gonçalves Ro-
drigues.

Nomeadas, precedendo concurso, assessoras da carreira técnica su-
perior do quadro de pessoal do ex-Instituto de Gestão Financeira e 
Patrimonial da Justiça, abrangido pelo estatuto da função pública, as 
seguintes técnicas superiores principais:

Carla Cristina Fortuna Pinheiro, Deolinda da Conceição Pedro Grilo 
Morgado.

Nomeadas, precedendo concurso, técnicas profissionais especialis-
tas principais da carreira técnica profissional do quadro de pessoal do 
ex-Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, abrangido 
pelo estatuto da função pública, as seguintes técnicas profissionais 
especialistas:

Maria do Céu Madeira de Andrade Baranda Inok, Maria José Carreira 
Ferreira da Silva Rocha.

Nomeados, precedendo concurso, assistentes administrativos espe-
cialistas da carreira de assistente administrativo do quadro de pessoal 
do ex-Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, abrangido 

pelo estatuto da função pública, os seguintes assistentes administrativos 
principais:

Maria da Luz Ferreira da Silva Martins, Lígia Maria Santos Rodrigues, 
Josefa da Fonseca Parsotamo Ibraimo, Aurora Rosa Grou de Almeida 
Gavinhos, Maria de Fátima Marques Félix Madeira, Maria da Graça 
Santos Silva, Carlos Alberto Paulino da Silva.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas).

12 de Fevereiro de 2008. — O Presidente do Conselho Directivo, 
João Castro. 

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Direcção-Geral das Actividades Económicas

Aviso n.º 5498/2008
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto nos números 1 

e 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada 
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, faz -se público que se encontram 
abertos, pelo prazo de 10 dias a contar do 2.º dia de publicitação na 
bolsa de emprego público (BEP), procedimentos concursais com vista 
ao recrutamento para os seguintes cargos de direcção intermédia de 1.º 
grau, constantes do mapa anexo a que se refere o artigo 8.º do Decreto 
Regulamentar n.º 56/2007, de 27 de Abril, e do artigo 1.º da Portaria 
n.º 534/2007, de 30 de Abril:

Director de Serviços para a Inovação e Competitividade Empresa-
rial

Director de Serviços do Desenvolvimento Sustentável
Director de Serviços da Coordenação do Relacionamento Económico 

Externo
Director de Serviços da Política Comercial Externa
Director de Serviços da Indústria Transformadora
Director de Serviços do Comércio e Distribuição
Director de Serviços do Turismo e das Empresas de Serviços

11 de Fevereiro de 2008. — O Director -Geral, Mário Lobo. 

 Direcção Regional da Economia do Centro

Direcção de Serviços de Energia

Édito n.º 83/2008
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19º do 

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada 
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria da 
Câmara Municipal de Leiria, e na Direcção Regional da Economia do 
Centro, Rua Câmara Pestana nº. 74, 3030 -163 Coimbra, todos os dias 
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar da 
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresentado 
pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Direcção de Rede e Clientes 
Tejo, para o estabelecimento de Linha Aérea a 15 kV com 1583,83 m 
de ap. 4 LAT para PT LRA 167 C de Ramiro R. Silva, L.da a PT LRA 
584 C de Lace III — Nó de Monte Redondo (modificação); em Marinha 
do Engenho, freguesia de Monte Redondo, concelho de Leiria, a que se 
refere o Processo nº. 0161/10/9/1734.

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

Coimbra, 28 de Dezembro de 2007 — O Director de Serviços, Adelino 
Lopes de Sousa.
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 Édito n.º 84/2008
Faz -se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do 

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada 
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria da 
Câmara Municipal de Porto de Mós, e na Direcção 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 15 dias, a contar da 
publicação destes éditos no Diário da República, o projecto apresentado 
pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Direcção de Rede e Clientes 
Tejo, para o estabelecimento de Linha Aérea a 30 kV com 359,40 m de 




