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dos Transportes Terrestres (IMTT) e do Instituto de Mobilidade e dos 
Transportes (IMT):

Realização de vistorias a centros de inspeção;
Análise de projetos de centros de inspeção de veículos;
Participação no Committee on Roadworthiness — Diretiva 2014/45/

CE (Bruxelas);
Análise de cursos de formação de inspetores (formação inicial e 

contínua);
Realização de provas práticas a candidatos a inspetor licenças tipo A 

e B, como presidente de júri;
Colaboração na preparação de legislação no âmbito da atividade de 

inspeção de veículos;
Participação na Comissão Técnica de Acreditação 05/CT/01/OIV 

(IPAC);
Análise de processos de homologação de veículos pesados de pas-

sageiros
Auditorias a empresas fabricantes de vidro automóvel (Brasil), no 

âmbito da homologação de componentes automóveis;

De 1999 a 2003 — Técnico Superior no Serviço de Acreditação do 
Instituto Português da Qualidade (IPQ):

Gestão de processos de Organismos de Inspeção de Veículos e de 
Organismos de Inspeção setorial (Equipamentos Sob Pressão, equipa-
mentos para transporte de mercadorias perigosas, Instalações de Gás, 
Instalações Elétricas e de Telecomunicações, Elevadores);

Realização de auditorias da Qualidade (EN 45004/ISO 17020) como 
Auditor Coordenador e como Auditor Técnico a Organismos de Inspeção 
de Veículos;

Participação na Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias 
Perigosas;

Participação no Inspection Committee da European Accreditation;

De 1997 a 1999 — Técnico Superior no Serviço de Certificação de 
Produtos do Instituto Português da Qualidade (IPQ):

Gestão de processos de certificação de produtos, no âmbito da marca 
«Produto Certificado», de Regulamentos CEE/ONU e de Diretivas 
Comunitárias;

Realização de auditorias da Qualidade (ISO 9001) a empresas com 
produtos certificados.

310953471 

 JUSTIÇA

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 10840/2017
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 

de 20 de janeiro, exonero, a seu pedido, das funções de adjunta do meu 
gabinete, a licenciada Paula Maria Dias da Silva, Inspetora da Polícia 
Judiciária, com efeitos a 21 de novembro de 2017, funções para as quais 
havia sido designada pelo Despacho n.º 78/2016, de 22 de dezembro 
de 2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 2, de 5 de 
janeiro de 2016.

2 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação na página eletrónica do Governo.

21 de novembro de 2017. — A Ministra da Justiça, Francisca Eugénia 
da Silva Dias Van Dunem.

310942163 

 Gabinete da Secretária de Estado 
Adjunta e da Justiça

Despacho n.º 10841/2017
Nos termos do disposto nos artigos 7.º e 24.º da Lei n.º 104/2009, de 

14 de setembro, alterada pela Lei n.º 121/2015, de 1 de setembro, e ao 
abrigo do preceituado nos n.os 1 e 2 do artigo 3.º e do n.º 1 do artigo 4.º 
do Decreto -Lei n.º 120/2010, de 27 de outubro, e atento o disposto na 
alínea e) do n.º 1.1 do Despacho n.º 977/2016, de 14 de janeiro, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 20 de janeiro de 2016, 
designo a Licenciada Paula Maria Dias da Silva, Inspetora da Polícia 
Judiciária, como vogal da Comissão de Proteção às Vítimas de Crime, 
para o exercício de funções, a tempo inteiro, em comissão de serviço, 
pelo período de três anos.

O presente despacho produz efeitos a partir de 22 de novembro de 
2017.

21 de novembro de 2017. — A Secretária de Estado Adjunta e da 
Justiça, Helena Maria Mesquita Ribeiro.

310944456 

 Direção-Geral da Administração da Justiça

Despacho (extrato) n.º 10842/2017
Por despacho do Subdiretor -Geral da Administração da Justiça de 7 

de novembro de 2017:
João Carlos Pinho Rei, Escrivão Adjunto do Núcleo de Lisboa, da 

Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — autorizada a 
permuta para idêntico lugar, do Núcleo de Cascais, da Secretaria do 
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste.

João Carlos Correia Cardoso Magalhães, Escrivão Adjunto do Núcleo 
de Cascais, da Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa 
Oeste — autorizada a permuta para idêntico lugar, do Núcleo de Lisboa, 
da Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.

Prazo para início de funções: 2 dias
20 de novembro de 2017. — O Diretor de Serviços, Lourenço Torres.

310939061 

 Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.

Despacho (extrato) n.º 10843/2017
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por despacho, 
de 20.10.2017, foi autorizada, nos termos previstos nas alíneas a) a d) 
do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, a consolidação 
definitiva da mobilidade na carreira/categoria de assistente técnico 
do mapa de pessoal do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., de 
Anabela Sousa Pereira Nena, assistente técnica do mapa de pessoal da 
Câmara Municipal de Trancoso, mantendo a mesma posição e nível 
remuneratórios da situação jurídico -funcional de origem, com efeitos 
a contar de 21.10.2017.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas)
24 de outubro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, José 

Ascenso Nunes da Maia.
310941094 

 CULTURA

Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas

Despacho (extrato) n.º 10844/2017
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, e de acordo com o meu despacho 
de 2017-10-25, torna-se pública a conclusão com sucesso do período 
experimental, na sequência do procedimento concursal comum, aberto 
pelo Aviso n.º 8508/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 129, de 7 de julho, dos seguintes trabalhadores:

Adriana Ramos de Dominguez, com a classificação de 14,90 valores;
Ana Maria Tavares Gil, com a classificação de 16,10 valores;
Ana Raquel Gadé Gomes, com a classificação de 17,70 valores;
Cátia Maria Gomes Alves, com a classificação de 17,70 valores;
Fátima Antunes Barata Domingues, com a classificação de 17,70 

valores;
Maria da Conceição Martins Rainha Duarte Ferreira, com a classifi-

cação de 15,60 valores;
Marinha Beatriz Fernandes Esteves Caetano, com a classificação de 

16,70 valores;
Paula Maria Paulino Menezes Henriques, com a classificação de 

16,70 valores;
Rosária Maria Tatá da Silveira Belo, com a classificação de 15,50 

valores;
Zulmira dos Santos Rebelo Mesquita Spranger, com a classificação 

de 15,90 valores,
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