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Nome

Noémia Fernanda Brás Silva Marques . . . . . .
Sónia Alexandra Carvalho Pedrosa . . . . . . . . .
Vanda Sofia Rodrigues Baptista. . . . . . . . . . . .

Carreira

Posição remuneratória

Assistente Operacional. . . . . .
Técnica Superior . . . . . . . . . .
Técnica Superior . . . . . . . . . .

5.ª
15.ª
Entre 15.ª e 19.ª

Motivo da cessação

Aposentação.
Denuncia.
Saída Procedimento Concursal.

27 de junho de 2012. — O Diretor de Serviços Partilhados, Álvaro Eduardo da Costa Amaral.
206215862

Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P.

Instituto da Segurança Social, I. P.

Declaração de retificação n.º 849/2012

Por meu despacho de 05 de abril de 2012, e nos termos do disposto
no n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com a
alteração introduzida no artigo 35.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna,
na mesma categoria e posição remuneratória à Assistente Técnica, Ana
Isabel Sousa Caseiro, em regime de mobilidade interna na categoria,
desde 15 de novembro de 2010, passando para o efeito a integrar o mapa
de pessoal, deste instituto, tendo sido celebrado contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 05 de
abril de 2012.

Por ter saído com inexatidão, e por se terem verificado alterações
legislativas, procede-se à retificação da declaração de retificação
n.º 461/2012, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 64, de
29 de Março de 2012:
1 — No n.º 2, n.º 12.3, alínea a), onde se lê:
«Ref. 2011/DPCF:
[...] Decreto-Lei n.º 215/2007, 29 de maio; Portaria n.º 638/2007,
de 30 de maio [...]
[...]
Ref. 2011/DFF:
Decreto-Lei n.º 215/2007, 29 de maio; Portaria n.º 638/2007, de
30 de maio,»
deve ler-se:
«Ref. 2011/DPCF:
[...] Decreto-Lei n.º 84/2012, de 30 de março; Portaria n.º 639/2007,
de 30 de maio [...]
[...]

Aviso (extrato) n.º 9203/2012

05-04-2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Monteiro.
206219386
Aviso (extrato) n.º 9204/2012
Por meu despacho de 05 de abril de 2012, e nos termos do disposto
no n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com a
alteração introduzida no artigo 35.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna,
na mesma carreira e posição remuneratória de Assistente Técnica, à
trabalhadora Dina Fernanda Sardinha Figueiredo, em regime de mobilidade interna na categoria, desde 01 de outubro de 2010, passando para o
efeito a integrar o mapa de pessoal, deste instituto, tendo sido celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
efeitos a 05 de abril de 2012.
05-04-2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Monteiro.
206219394

Ref. 2011/DFF:
Decreto-Lei n.º 84/2012, de 30 de março; Portaria n.º 639/2007,
de 30 de maio,»
2 — Ao n.º 12.3 são aditadas as seguintes alíneas:
Na ref. 2011/DPCF:
«f) Decreto-Lei n.º 12/2002, de 25 de janeiro;
g) Lei n.º 8/90, de 20 de fevereiro;
h) Decreto-Lei n.º 84/2012, de 30 de março;
i) Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de setembro;
j) Portaria n.º 639/2007, de 30 de maio;
l) Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro;
m) Decreto-Lei n.º 191/99, de 5 de junho;
n) Lei n.º 8/1990, de 20 de fevereiro.»
e na ref. 2011/DFF:
«g) Decreto-Lei n.º 12/2002, de 25 de janeiro;
h) Lei n.º 8/90, de 20 de fevereiro;
i) Decreto-Lei n.º 84/2012, de 30 de março;
j) Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de setembro;
l) Portaria n.º 639/2007, de 30 de maio;
m) Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro;
n) Decreto-Lei n.º 191/99, de 5 de junho;
o) Lei n.º 8/1990, de 20 de fevereiro.»
25 de junho de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, José
Augusto Antunes Gaspar.
206217839

Aviso (extrato) n.º 9205/2012
Por meu despacho de 05 de abril de 2012, e nos termos do disposto
no n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com
a alteração introduzida no artigo 35.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de
dezembro, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna, na mesma categoria e posição remuneratória à Assistente Técnica,
Dulce Cristina Sesinando Santana, em regime de mobilidade interna na
categoria, desde 01 de janeiro de 2011, passando para o efeito a integrar
o mapa de pessoal, deste instituto, tendo sido celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a
05 de abril de 2012.
05-04-2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Monteiro.
206219442
Aviso (extrato) n.º 9206/2012
Por meu despacho de 5 de abril de 2012, e nos termos do disposto
no n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com
a alteração introduzida no artigo 35.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de
dezembro, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade
interna, na mesma categoria e posição remuneratória ao assistente
técnico, Licínio José Martins, em regime de mobilidade interna na
categoria, desde 1 de abril de 2011, passando para o efeito a integrar
o mapa de pessoal, deste instituto, tendo sido celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos
a 5 de abril de 2012.
5 de abril de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís Monteiro.
206219459
Aviso (extrato) n.º 9207/2012
Por meu despacho de 05 de abril de 2012, e nos termos do disposto
no n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com

