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7 — Prazo e forma de apresentação das candidaturas: 5 dias
úteis após a publicação deste anúncio presencialmente nos serviços
administrativos.8 — Documentos a apresentar com a candidatura: fotocópia do BI ou
do Cartão de Cidadão, fotocópia do(s) Certificado(s) de Habilitações/
Qualificações/formações.
17 de setembro de 2012. — A Diretora, Teresa Biu.

206427223

Agrupamento de Escolas de Sardoal
Despacho n.º 13223/2012
De acordo com o estabelecido no artº. 19.º do Decreto-Lei n.º 75/2008
de 22-4, com a nova redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de
2-08, conjugado com o disposto no artigo 5.º do Despacho Normativo
n.º 13-A/2012 de 5-06 determino:
1 — A nomeação do Licenciado Luís António Alves Farinha, docente
provido no quadro de nomeação definitiva deste Agrupamento de Escolas
no grupo de recrutamento 290, para o desempenho do cargo de Adjunto
do Diretor responsável pelo 2.º e 3.ºciclos do ensino básico.
2 — Este despacho produz efeitos a partir do dia 1 de setembro de 2012.
24 de agosto de 2012. — O Diretor, Fernando Pedro Canas Nunes
de Matos.
206426551
Despacho n.º 13224/2012
De acordo com o estabelecido no art. 19.º do Decreto-Lei n.º 75/2008
de 22-4, com a nova redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de
2-08, conjugado com o disposto no artigo 5.º do Despacho Normativo
n.º 13-A/2012 de 5-06 determino:
1 — A nomeação da Licenciada Inês Maria Fernandes Prates Ribeiro,
docente provido no quadro de nomeação definitiva deste Agrupamento
de Escolas no grupo de recrutamento 500, para o desempenho do cargo
de Adjunto do Diretor responsável pelo educação pré-escolar e pelo
1.º ciclo do ensino básico.
2 — Este despacho produz efeitos a partir do dia 1 de setembro de 2012.
24 de agosto de 2012. — O Diretor, Fernando Pedro Canas Nunes
de Matos.
206426616
Despacho n.º 13225/2012
De acordo com o estabelecido no artº. 19.º do Decreto-Lei n.º 75/2008
de 22-4, com a nova redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de
2-08, conjugado com o disposto no artigo 5.º do Despacho Normativo
n.º 13-A/2012 de 5-06 determino:
1 — A nomeação da Licenciada Sílvia Alexandra Lopes Serrano Santos, docente provida no quadro de nomeação definitiva no Agrupamento
de Escolas de Gavião no grupo de recrutamento 330, a exercer funções
neste Agrupamento de Escolas, para o desempenho do cargo de Adjunto
do Diretor responsável pelo nível de ensino secundário.
2 — A nomeada mantém o exercício do cargo de Vice-Presidente do
Conselho Administrativo para o qual havia sido nomeada no início do
meu mandato.
3 — Este despacho produz efeitos a partir do dia 1 de setembro de 2012.
24 de agosto de 2012. — O Diretor, Fernando Pedro Canas Nunes
de Matos.
206426657

Agrupamento de Escolas Vale Rosal
Aviso n.º 13386/2012
Anulação do Procedimento concursal comum de recrutamento para
ocupação de 12 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial
para a carreira e categoria de Assistente Operacional.
Por uso de competências delegadas pelo Sr. Diretor Regional no Despacho
n.º 23731/2006 de 21 de novembro, anulo a publicação do Aviso de Abertura
do concurso para o procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 12 postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional do Agrupamento de Escolas de Vale Rosal, na modalidade de contrato
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 188 de 27 de setembro de 2012.
2 de outubro de 2012. — A Diretora, Ana Maria Amaral.
206427175

Direção Regional de Educação do Alentejo
Agrupamento de Escolas de Alvalade do Sado
Aviso (extrato) n.º 13387/2012
No seguimento do Procedimento Concursal Comum de recrutamento
para quatro postos de trabalho em regime de contrato a termo resolutivo
certo a tempo parcial para a categoria de assistente operacional, publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 170, de 03 de setembro de
2012, Aviso (extrato) n.º 11693, o Agrupamento de Escolas de Alvalade
do Sado informa que a lista unitária de ordenação final se encontra
homologada e afixada no 1.º piso do Bloco A da Escola Básica de
Alvalade do Sado.
1 de outubro de 2012. — A Diretora, Maria Fernanda Lima Fernandes Bica.
206426998

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Aviso n.º 13388/2012
Dando cumprimento ao estipulado nos n.os 6 e 7 do artigo 12.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com os artigos 73.º a 81.º do
Anexo I à Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, o júri de acompanhamento
e avaliação do período experimental referente ao procedimento concursal
publicado no Aviso n.º 27552/2010, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 251, de 29 de dezembro, após apreciação dos relatórios entregues, determinou a conclusão com sucesso do período experimental das seguintes trabalhadoras inseridas na carreira/categoria de assistente técnico:
Nome

Ana Cristina Lopes Carrajola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ana Maria Faustino Toscano Nobre . . . . . . . . . . . . . . . .
Antónia Maria Ribeiro Pedro Rebocho . . . . . . . . . . . . . .

Classificação

16,00
16,00
16,00

26 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo,
Miguel Seabra.
206424315

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE
E DA SEGURANÇA SOCIAL
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Declaração de retificação n.º 1281/2012
Por ter saído com inexatidão, e por se terem verificado alterações
legislativas, procede-se à retificação da declaração de retificação
n.º 471/2012, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 65, de
30 de março de 2012:
No n.º 2, relativo ao n.º 12.3, onde se lê:
«a) Decreto-Lei n.º 215/2007, de 29 de maio; Portaria n.º 639/2007,
de 30 de maio; Deliberação n.º 291/2011, de 31 de janeiro, publicada
no Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de 31 de dezembro;
b) Portaria n.º 701-G/2008, de 28 de julho;»
deve ler-se:
«a) Decreto-Lei n.º 84/2012, de 30 de março; Portaria n.º 639/2007,
de 30 de maio; deliberação n.º 291/2011, de 30 de dezembro de 2010, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de 31 de janeiro de 2011;
b) Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de julho;»
24 de setembro de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo, José
Augusto Antunes Gaspar.
206426981

Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 13389/2012
No cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei
n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, conjugado com o previsto no artigo 73.º

