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 Instituto Nacional de Medicina Legal 
e Ciências Forenses, I. P.

Aviso n.º 7156/2019
Nos termos da alínea b) do artigo 71.º do Decreto -Lei n.º 11/98, 

de 24 de janeiro, torna -se público que, por deliberação do Conselho 
Diretivo do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, 
I.P (INMLCF, I P), de 19 de outubro de 2018, proferida ao abrigo da 
competência atribuída pela alínea f) do n.º 1 do artigo 21.º da Lei Quadro 
dos Institutos Públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na 
sua atual redação, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar 
da publicação deste aviso no Diário da República, procedimento para 
obtenção de informação favorável para acesso à categoria de Assistente 
Graduado de Medicina Legal.

Formalização da candidatura: mediante requerimento enviado por 
correio eletrónico, para drh@inmlcf.mj.pt, com o Assunto: Informação 
favorável — Assistente Graduado, dirigido ao Presidente do Conselho 
Diretivo do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, 
acompanhado de um currículo sintetizado e atualizado.

Assiste à Comissão a faculdade de exigir a qualquer dos candidatos, 
em qualquer fase do processo, a apresentação de documentos comprova-
tivos das declarações proferidas no âmbito do presente procedimento.

Método: apreciação curricular, no âmbito da qual a Comissão pon-
derará: as atividades de formação e educação médica frequentadas e/ou 
ministradas; os trabalhos publicados em revistas científicas indexadas 
e/ou trabalhos apresentados publicamente, sob a forma oral ou de poster; 
as atividades docentes e/ou de investigação relacionadas com a área da 
medicina legal e forense; a detenção do título académico de mestre pré 
Bolonha ou de doutor em medicina legal e ciências forenses; o exercício 
de funções de coordenação no INMLCF e/ou integração em grupos de 
trabalho no INMLCF ou em entidades externas em sua representação.

Comissão: Chefes de Serviço de Medicina Legal Maria Cristina Nunes 
Mendonça, Graça Maria Pessa Batista dos Santos Costa, Agostinho 
José Carvalho dos Santos e João Luis Ferreira dos Santos; presidida, 
por delegação de competência do Presidente do INMLCF, pela Chefe 
de Serviço de Medicina Legal Maria Cristina Nunes Mendonça e esta 
será substituída, nas suas falhas e impedimentos, pelo Chefe de Serviço 
de Medicina Legal Agostinho José Carvalho dos Santos.

3 de abril de 2019. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, Car-
los Dias.

312202985 

 ADJUNTO E ECONOMIA

Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Aviso n.º 7157/2019
Torna -se público que, nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, foram autorizadas com efeitos a 1 de 
abril de 2019:

A consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria de Fer-
nanda Maria de Matos Martins Aragão para ocupar um posto de trabalho 
na carreira e categoria de assistente técnico no mapa de pessoal do 
Turismo de Portugal I. P., mantendo a posição remuneratória e nível 
remuneratório da situação jurídico -funcional de origem;

A consolidação definitiva da mobilidade interna na categoria de José 
Luís Pereira Alves Calado para ocupar um posto de trabalho na carreira 
de informática e categoria de Especialista de Informática no mapa de 
pessoal do Turismo de Portugal I. P., mantendo a posição remuneratória 
e nível remuneratório da situação jurídico -funcional de origem.

4 de abril de 2019. — A Diretora Coordenadora da Direção de Re-
cursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus 
Vieira.

312209968 

 EDUCAÇÃO

Direção-Geral da Administração Escolar

Despacho (extrato) n.º 4278/2019
Nos termos da 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 Despacho n.º 212/2019 -SEAEP, de 12 
de março de 2019, da Secretária de Estado da Administração e Emprego 

Público precedido do despacho de concordância de 22 de novembro de 
2018, da Secretária de Estado Adjunta e da Educação foi autorizada a 
consolidação da mobilidade intercategorias da trabalhadora Almerinda 
Dias Barbosa na categoria de encarregado operacional no Agrupamento 
de Escolas Daniel Faria, Paredes, nos termos do artigo 99.º -A da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, ficando integrada na 1.ª posição da mencionada categoria, 
com produção de efeitos a 31 de dezembro de 2018.

22 de março de 2019. — A Diretora -Geral, Susana Maria Godinho 
Barreira Castanheira Lopes.

312210614 

 Despacho (extrato) n.º 4279/2019
Nos termos da 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 Despacho n.º 204/2019 -SEAEP, de 8 
de março de 2019, da Secretária de Estado da Administração e Emprego 
Público precedido do despacho de concordância de 5 de junho de 2018, da 
Secretária de Estado Adjunta e da Educação foi autorizada a consolidação 
da mobilidade intercategorias da trabalhadora Elisabete Fidalgo Pinhal 
Rodrigues da Silva na categoria de coordenador técnico no Agrupamento 
de Escolas Sebastião da Gama, Setúbal, nos termos do  artigo 99.º -A 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, ficando integrada na 1.ª posição da men-
cionada categoria, com produção de efeitos a 31 de dezembro de 2018.

22 de março de 2019. — A Diretora -Geral, Susana Maria Godinho 
Barreira Castanheira Lopes.

312210655 

 Despacho (extrato) n.º 4280/2019
Nos termos da 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 Despacho n.º 206/2019 -SEAEP, 
de 8 de março de 2019, da Secretária de Estado da Administração e 
Emprego Público precedido do despacho de concordância de 28 de 
dezembro de 2017, da Secretária de Estado Adjunta e da Educação foi 
autorizada a consolidação da mobilidade intercategorias da trabalhadora 
Catarina Manuela Silva Moreira na categoria de coordenador técnico na 
Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco 
de Canaveses, nos termos do artigo 99.º -A da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
ficando integrada na 1.ª posição da mencionada categoria, com produção 
de efeitos a 31 de dezembro de 2018.

22 de março de 2019. — A Diretora -Geral, Susana Maria Godinho 
Barreira Castanheira Lopes.

312210647 

 Despacho (extrato) n.º 4281/2019
Nos termos da 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 Despacho n.º 233/2019 -SEAEP, de 15 
de março de 2019, da Secretária de Estado da Administração e Emprego 
Público precedido do despacho de concordância de 18 de dezembro de 
2018, da Secretária de Estado Adjunta e da Educação foi autorizada a 
consolidação da mobilidade intercategorias do trabalhador José Carlos 
da Rocha Fernandes na categoria de encarregado operacional no Agru-
pamento de Escolas de Castro Daire, nos termos do artigo 99.º -A da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, ficando integrada na 1.ª posição da mencionada categoria, 
com produção de efeitos a 31 de dezembro de 2018.

22 de março de 2019. — A Diretora -Geral, Susana Maria Godinho 
Barreira Castanheira Lopes.

312210671 

 Despacho (extrato) n.º 4282/2019
Nos termos da 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 Despacho n.º 218/2019 -SEAEP, 
de 13 de março de 2019, da Secretária de Estado da Administração e 
Emprego Público precedido do despacho de concordância de 26 de 
novembro de 2018, da Secretária de Estado Adjunta e da Educação foi 
autorizada a consolidação da mobilidade intercategorias do trabalhador 
João António Lopes Mateus na categoria de coordenador técnico no 
Agrupamento de Escolas de Vendas Novas, nos termos do artigo 99.º -A 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, ficando integrado na 2.ª posição da men-
cionada categoria, com produção de efeitos a 31 de dezembro de 2018.

26 de março de 2019. — A Diretora -Geral, Susana Maria Godinho 
Barreira Castanheira Lopes.

312210663 


