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 Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes 
com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários

Despacho n.º 3804/2018
Nos termos do disposto no artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 36/2017, de 28 

de março, e ao abrigo do Despacho n.º 9898/2017 dos Gabinetes da Se-
cretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Secretá-
rio de Estado das Infraestruturas, que estatui a dotação de investigadores 
para exercer funções no Gabinete de Prevenção e Investigação de Aci-
dentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) em quatro 
investigadores, na área da investigação de acidentes com aeronaves:

1 — É designado o licenciado em engenharia Daniel Pascoal Gonçal-
ves para, em comissão de serviço e pelo período de três anos, renovável 
por iguais períodos, exercer funções de investigador no GPIAAF na área 
da investigação de acidentes com aeronaves.

2 — A nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente 
despacho.

3 — O presente despacho produz efeitos a 01 de maio de 2018.
4 de abril de 2018. — O Diretor do Gabinete de Prevenção e Investi-

gação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, Nelson 
Rodrigues de Oliveira.

ANEXO

Nota curricular de Daniel Pascoal Gonçalves
1 — Dados Pessoais:
Daniel Pascoal Gonçalves, nascido no Brasil em 17/08/1978, com 

nacionalidade portuguesa.

2 — Habilitações académicas:
Licenciado em Engenharia Industrial Mecânica pela Faculdade de 

Engenharia da Universidade Santa Cecília (Brasil), no ano de 2003.

3 — Experiência profissional:
De setembro de 2010 a março de 2017, Air Safety Engineer and 

Investigator, Embraer — Air Safety Department, São José dos Campos 
(Brasil)

De maio de 2007 a setembro de 2010, Airworthiness Engineer, Em-
braer — Certification Department, São José dos Campos (Brasil)

De março de 2006 a maio de 2007, Aircraft Spare Parts Controller, 
Embraer — Spare Parts Logistics, São José dos Campos (Brasil)

De fevereiro de 2003 a novembro de 2005, Maintenance Engineer 
and Helicopte rMechanic Supervisor, Helicidade Heliporto, São Paulo 
(Brasil)

De janeiro de 2000 a fevereiro de 2003, Mecânico de helicópteros, 
Tucson Helicopters, São Paulo (Brasil)

4 — Outras habilitações relevantes:
HelicopterAccident Investigation, NTSB, Ashburn, E.U.A., 2014
Curso de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA — Força 

Aérea Brasileira, Brazil, 2010
311255706 

 ECONOMIA

Secretaria-Geral

Aviso n.º 5020/2018
1 — Faz -se público que a Autoridade de Gestão do Programa Ope-

racional Competitividade e Internacionalização — COMPETE2020 
pretende recrutar, em regime de mobilidade na categoria, 1 (um) traba-
lhador detentor da carreira e categoria de Técnico Superior, nos termos 
do disposto no artigo 92.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para 
o exercício de funções na referida Autoridade.

2 — Requisitos gerais:
Trabalhadores com a categoria de Técnico Superior, detentores de re-

lação jurídica de emprego público previamente constituída, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

3 — Habilitações Literárias:
Licenciatura em Engenharia, Gestão ou similar, Informática.
4 — Caracterização do Posto de Trabalho:
Auxiliar a direção a criar consciência da qualidade da informação que 

produz e gera, com a responsabilidade de identificar os principais pro-
cessos da organização e planear, coordenar a modelação de processos.

Efetuar uma abordagem sistémica da gestão da organização como 
forma de reter a informação e sua transformação em conhecimento.

5 — Requisitos preferenciais:
a) Capacidade de comunicação e trabalho de equipa;
b) Experiência em Gestão de Projetos;
c) Conhecer metodologias, ferramentas e técnicas de melhoria de 

processos;
d) Conhecimento do quadro legal dos fundos comunitários;
e) Capacidade de expressão e escrita em inglês.

6 — Local de trabalho: Edifício Expo 98, Av. D. João II, Lote 1.07.2.1, 
3.º piso, 1990 -014 Lisboa.

7 — Prazo de entrega das candidaturas: 10 (dez) dias úteis, a contar 
da data da publicação do Aviso no Diário da República e na BEP.

8 — Forma de apresentação das candidaturas:
a) A candidatura deverá ser formalizada através de requerimento 

dirigido ao Presidente da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do 
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização — COM-
PETE2020, contendo os seguintes elementos: nome, naturalidade, data 
de nascimento, morada, código postal, telefone de contacto, email, 
habilitações literárias, modalidade da relação jurídica de emprego público 
e serviço/organismo a que pertence, carreira e categoria detidas, posição 
e nível remuneratórios.

b) A candidatura deverá ser identificada com a menção «Recruta-
mento por Mobilidade na Categoria — Licenciatura em Engenharia, 
Gestão ou similar, Informática», podendo ser entregue, pessoalmente 
ou, remetida pelo correio, em carta registada com aviso de receção, 
para: Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitivi-
dade e Internacionalização — COMPETE2020, sito Edifício Expo 98, 
Av. D. João II, Lote 1.07.2.1, 3.º piso, 1990 -014 Lisboa.

c) O requerimento deverá ser, obrigatoriamente, acompanhado de 
currículo profissional devidamente atualizado, detalhado e assinado.

9 — Seleção dos candidatos: A seleção será feita com base na análise 
do Curriculum vitae, complementada com entrevista profissional.

20 de março de 2018. — A Secretária -Geral, Maria Ermelinda Paulo 
Rodrigues da Silva Carrachás.

311255009 

 Aviso n.º 5021/2018
Torna -se público que, por despacho de 27 de março de 2018, foi 

homologada a avaliação final do período experimental, concluído com 
sucesso na carreira/categoria de técnico superior do trabalhador António 
José Garcia da Palma, de acordo com a avaliação efetuada nos termos 
do n.º 4 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo o tempo de duração 
desse período contado para efeitos da atual carreira e categoria.

4 de abril de 2018. — A Secretária -Geral, Maria Ermelinda Paulo 
Rodrigues da Silva Carrachás.

311253568 

 Direção-Geral de Energia e Geologia

Édito n.º 84/2018
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 que lhe é 
dada pelo Decreto -Lei n.º 446/76, de 5 de junho, pela Portaria n.º 344/89, 
de 13 de maio, pela Lei n.º 30/2006, de 11 de junho e pelo Decreto -Lei 
n.º 101/2007, de 2 de abril, estará patente na Secretaria de Câmara 
Municipal de Baião e na Direção -Geral de Energia e Geologia, Rua 
Direita do Viso, 120, 4269 -002 Porto, todos os dias úteis, durante as 
horas de expediente, pelo prazo de quinze dias, a contar da publicação 
deste édito no “Diário da República”, o projeto apresentado por EDP 
Distribuição Energia S. A. Direção de Rede e Clientes Norte, para o 
estabelecimento da LN aérea a 15 kV para PTC BAO 2787 Águas do 
Douro e Paiva, S. A. (Estação Elevatória de Beiriz), na freguesia de 
Gove, concelho de Baião, a que se refere o Processo n.º EPU/39806.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser 
presentes nesta Direção Geral — Área Norte ou na Secretaria daquele 
Município, dentro do citado prazo.

2017 -07 -05. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria 
José Espírito Santo.

311256224 


