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Diário da República, 2.ª série — N.º 119 — 22 de Junho de 2010
n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos
à data da sua assinatura.
2010-06-09. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203377411
Aviso (extracto) n.º 12370/2010
Por despacho de 08 de Junho de 2010 do Vogal do Conselho Directivo
e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato
por tempo indeterminado para o exercício de Funções Públicas com
Isalina Paula Vieira Ferreira, para ocupação de um posto de trabalho na
categoria e carreira de Assistente Técnico, posição remuneratória 2, no
mapa de pessoal deste Instituto — Centro Distrital de Aveiro — Núcleo
Administrativo e Financeiro, aprovado nos termos do n.º 3 do artigo 5.º
da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos à data da sua
assinatura.
2010-06-09. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203377599
Aviso (extracto) n.º 12371/2010
Por despacho de 08 de Junho de 2010 do Vogal do Conselho Directivo
e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato
por tempo indeterminado para o exercício de Funções Públicas com Carla
Manuela Santos Nogueira, para ocupação de um posto de trabalho na
categoria e carreira de Assistente Técnico, posição remuneratória 5, no
mapa de pessoal deste Instituto — Centro Distrital de Viseu — Serviço
local de Oliveira de Frades, aprovado nos termos do n.º 3 do artigo 5.
º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos à data da sua
assinatura.
2010-06-09. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203377396
Aviso (extracto) n.º 12372/2010
Por despacho de 08 de Junho de 2010 do Vogal do Conselho Directivo
e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato
por tempo indeterminado para o exercício de Funções Públicas com
Maria Conceição Nóbrega Silva Chaves Almeida, 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 Viseu — Serviço Local de Castro Daire, aprovado nos termos do
n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos
à data da sua assinatura.
2010-06-09. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203380043

final, do procedimento concursal comum para ocupação de um posto de
trabalho, previsto e não ocupado, da carreira e categoria de assistente
técnico, do mapa de pessoal do Centro Distrital de Aveiro, visando o
exercício de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no Sector de Acompanhamento Social
da Unidade de Desenvolvimento Social, conforme Aviso n.º 17161/2009,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 191, de 1 de Outubro de
2009 — DRH/AT/68/2009.
Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final
1.º Maria Lourdes dos Santos Roda — 17,90
2.º Adelaide João Pina Magalhães Teixeira — 13,55
A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo do Instituto da Segurança Social, IP, de 9 de Junho de 2010, tendo
sido afixada no edifício do Centro Distrital de Aveiro, sito na Rua Dr.
Alberto Soares Machado, Aveiro, e publicitada na página electrónica
do Instituto.
11 de Junho de 2010 .— A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203377777
Aviso (extracto) n.º 12374/2010
Por despacho de 11 de Junho de 2010 do Vogal do Conselho Directivo e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração
de contrato por tempo indeterminado para o exercício de Funções
Públicas com Anabela Jesus Gorjão Gomes, 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 — Equipa de Prestações Diferidas — Unidade
de Prestações e Atendimento, aprovado nos termos do n.º 3 do
artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos à
data da sua assinatura.
2010-06-15. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203377347

MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE
SOCIAL E DA EDUCAÇÃO
Agência Nacional para a Qualificação, I. P.

Aviso n.º 12373/2010

Aviso n.º 12375/2010

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 1
posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Aveiro — Instituto da
Segurança Social, I. P.
Lista unitária de ordenação final
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação

Contrato de Trabalho em Funções Públicas
por Tempo Indeterminado
Em conformidade com o estipulado na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, torna-se publico que na sequência do procedimento concursal comum esta Agência, após negociação
do posicionamento remuneratório, celebrou os seguintes Contratos
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado com os
seguintes trabalhadores:
Posição e nível
remuneratório

Data de início

Unidade orgânica

Maria Teresa Dias Cerqueira . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente Técnica . . .

2.º posição, nível 7

01/05/2010

Maria Isabel de Jesus Gonçalves Olivença . . . . . Técnica superior. . . . .

6.º posição, nível 31

01/06/2010

Maria João Mano Pinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Técnica superior. . . . .

4.º posição, nível 23

01/06/2010

Luís Miguel Valada Pedrosa da Silva . . . . . . . . . Técnica superior. . . . .

4.º posição, nível 23

01/06/2010

Joaquina Maria Brites Campos Oliveira . . . . . . . Assistente Técnica . . .

2.º posição, nível 7

15/06/2010

Departamento Financeiro e de
Organização
Departamento de Gestão Integrada de Sistemas de Qualificação
Núcleo de Recursos Humanos
e Desenvolvimento Organizacional
Núcleo de Recursos Humanos
e Desenvolvimento Organizacional
Departamento de Gestão Integrada de Sistemas de Qualificação

Nome

Carreira e categoria

