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Diário da República, 2.ª série — N.º 179 — 16 de Setembro de 2011
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada em anexo à
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, renumerado pela Lei n.º 3-B/2010, de
28 de Abril foi, Teresa Paula de Freitas Gomes, nomeada para o referido
cargo por Deliberação de 4 de Março de 2011 do Conselho Directivo, por
ter obtido a classificação final mais elevada, revelando, deste modo, ter
o perfil adequado para o cargo e aptidão para o exercício das funções.
A presente nomeação, em comissão de serviço, pelo período de três
anos, renovável por iguais períodos de tempo, produz efeitos a 4 de
Abril de 2011.
8-04-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
Nota curricular
Teresa Paula de Freitas Gomes, licenciada em Economia, pelo Instituto
Superior de Matemáticas e Gestão (Lusófona) é técnica superior do mapa
de pessoal dos serviços centrais do Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I. P. Admitida em Outubro de 2001 no Instituto do Emprego
e Formação Profissional, onde exerceu funções inerentes ao conteúdo
funcional da categoria de Técnica Superior, na Direcção de Serviços de
Pessoal do Departamento de Recursos Humanos. De 2003 a Julho de
2005 exerceu funções de coordenação integradas na Direcção de Serviços
de Pessoal do Departamento de Recursos Humanos. Em Julho de 2005
nomeada Coordenadora do Núcleo de Processamento da Direcção de
Serviços de Pessoal. Em Maio de 2007 exerceu funções de coordenação
integradas na mesma Unidade Orgânica. Em Março de 2008 nomeada
Coordenadora do Núcleo de Processamento da Direcção de Serviços
de Pessoal,do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e
Estratégico, cargo que exerce até à presente data.
204841908
Aviso (extracto) n.º 18364/2011
Pelo meu despacho de 11 de Abril de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizado a celebração de contrato por tempo indeterminado para o exercício de funções públicas com Ana Cristina Martins
Pinto, para ocupação de um posto de trabalho na categoria e carreira de
Assistente Técnico, posição remuneratória 1, no mapa de pessoal deste
Instituto — Centro Distrital de Braga, aprovado nos termos do n.º 3 do
artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos a 18 de
Abril de 2011.
12-04-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
205073357
Aviso (extracto) n.º 18365/2011
Pelo meu despacho de 6 de Abril de 2011 e após procedimento concursal, foi autorizado a celebração de contrato por tempo indeterminado
para o exercício de funções públicas com Anabela Almeida Mateus,
para ocupação de um posto de trabalho na categoria e carreira de Assistente Técnico, posição remuneratória 1, no mapa de pessoal deste
Instituto — Centro Nacional de Pensões, aprovado nos termos do n.º 3
do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos a 18
de Abril de 2011.
12-04-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
205073381
Aviso (extracto) n.º 18366/2011
Por meu despacho de 20 de Maio de 2011 e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato por tempo indeterminado
para o exercício de funções públicas com Cristina Maria Temporão da
Costa, para ocupação de um posto de trabalho na categoria e carreira
de técnico superior, posição remuneratória 2, no mapa de pessoal do
Centro Distrital de Braga deste Instituto, aprovado nos termos do n.º 3
do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos a 1 de
Junho de 2011.
20 de Maio de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205082989
Aviso n.º 18367/2011
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de
1 posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Beja — Instituto da
Segurança Social, I. P.

do procedimento concursal comum para preenchimento de um posto
de trabalho, previsto e não ocupado, na carreira e categoria de técnico
superior, no mapa de pessoal do Centro Distrital de Beja, visando o
exercício de funções em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, conforme Aviso n.º 27385/2010,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 28 de Dezembro — DRH/TS/179/2010.
Lista unitária de ordenação final
Ordenação

1.º
2.º
3.º
4.º

Nome

Valor

Luísa Paula Penedo Simões . . . . . . . . . . . . . .
12,937
Ana Teresa Barrinhas Pacheco Rosa . . . . . . . 12,525 a)
Marta Margarida Nunes de Almeida Vicente 11,562
Sandra Maria Ribeiro Andrade . . . . . . . . . . .
11,261

a) Candidata em Situação de Mobilidade Especial

A presente lista foi homologada por despacho de 25 de Maio de 2011,
do Vogal do Conselho Directivo licenciado José Silva e Sá, em substituição do Vogal do Conselho Directivo responsável pelo pelouro dos
Recursos Humanos, licenciado António Nogueira de Lemos, ao abrigo
de competência delegada do Conselho Directivo, através da Deliberação
n.º 2143/2010, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 226, de 22
de Novembro, tendo sido afixada no Centro Distrital de Beja, sito Rua
Prof. Bento de Jesus Caraça, n.º 25, em Beja, e publicitada na página
electrónica do Instituto.
26 de Maio de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, José Silva e
Sá, em substituição do Vogal do CD, António Nogueira de Lemos.
204765711
Aviso (extracto) n.º 18368/2011
Pelo meu despacho de 21 de Abril de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato por tempo indeterminado para o exercício de funções públicas com Nuno Miguel Gomes
Barroso, para ocupação de um posto de trabalho na categoria e carreira
de Assistente Técnico, posição remuneratória 1, no mapa de pessoal
deste Instituto — Centro Distrital de Braga, aprovado nos termos do
n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos
a 2 de Maio de 2011.
02-06-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
205070927
Aviso (extracto) n.º 18369/2011
Pelo meu despacho de 28 de Abril de 2011 e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato por tempo indeterminado
para o exercício de funções públicas com Carminda Gomes Carvalho,
para ocupação de um posto de trabalho na categoria e carreira de Assistente Técnico, posição remuneratória 1, no mapa de pessoal deste
Instituto — Centro Distrital de Braga, aprovado nos termos do n.º 3
do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos a 2
de Maio de 2011.
02-06-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
205070951
Aviso (extracto) n.º 18370/2011
Pelo meu despacho de 9 de Maio de 2011 e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato por tempo indeterminado para
o exercício de funções públicas com, Maria Clementina Ferreira Fezes
Cebola para ocupação de um posto de trabalho na categoria e carreira
de Assistente Técnico, posição remuneratória 1, no mapa de pessoal
deste Instituto — Centro Distrital de Évora, aprovado nos termos do
n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos
a 11 de Maio de 2011.
02-06-2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António Nogueira
de Lemos.
205071915

Lista unitária de ordenação final

Aviso (extracto) n.º 18371/2011

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de Janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final,

Pelo meu despacho de 21 de Abril de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato por tempo indetermi-

