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SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Aviso n.º 223-A/2013
De acordo com o disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, informa-se que a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e excluídos ao
procedimento concursal comum, para ocupação de um posto de trabalho na categoria de Técnico Superior, da carreira Técnica
Superior, na área da comunicação, previsto no mapa de pessoal da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural,
conforme aviso publicado no JORAM, II Série, n.º 113, de 17 de junho de 2013, encontra-se afixada no placard do Gabinete
de Recursos Humanos, do Gabinete do Secretário Regional do Ambiente e Recursos Naturais, sito à Avenida Arriaga, Edifício
Golden Gate, n.º 21-A, 2.º andar e disponibilizada na página eletrónica da SRA em www.sra.pt.
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, aos 30 de outubro de 2013.
O CHEFE DE GABINETE, José Miguel da Silva Branco
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda....................... €15,91 cada
Duas laudas..................... €17,34 cada
Três laudas ...................... €28,66 cada
Quatro laudas .................. €30,56 cada
Cinco laudas ................... €31,74 cada
Seis ou mais laudas ......... €38,56 cada

€15,91;
€34,68;
€85,98;
€122,24;
€158,70;
€231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série ............................... €27,66
Duas Séries ............................. €52,38
Três Séries .............................. €63,78
Completa ................................ €74,98

Semestral
€13,75;
€26,28;
€31,95;
€37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de Janeiro) e o imposto devido.
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