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2.5 — Tempo médio entre a submissão e a decisão. Considera-se
como tempo médio entre a submissão e a decisão o número de dias
úteis entre as seguintes datas:
A mais recente das seguintes datas: data de submissão, data de conclusão
dos atos académicos, data de inscrição (cf. n.º 2 do artigo 47.º do regulamento);
A data da decisão final.
2.6 — Bolsa média anual sem complementos
2.7 — Bolsa média anual com complementos
2.8 — Despesa total a realizar no ano letivo com as bolsas já atribuídas
2.9 — Da despesa referida em 2.8 a parte já paga
206549267

encontra afixada no placard existente na sala dos professores da Escola
Básica Marquês de Marialva de Cantanhede, a lista de antiguidade
do pessoal docente deste Agrupamento de Escolas, com referência a
31/08/2012.
Os docentes dispõem de 30 dias, a contar da data da publicação deste
aviso para reclamação ao dirigente máximo destes serviços, nos termos
do artigo 96.º do referido decreto-lei.
21 de novembro de 2012. — A Diretora, Fátima Maria Vaz Gomes
Jesus Simões.
206547444

Direção Regional de Educação do Norte

Direção Regional de Educação de Lisboa
e Vale do Tejo

Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira de Almeida

Agrupamento de Escolas Eça de Queirós

Declaração de retificação n.º 1541/2012
Por ter saído com inexatidão o aviso (extrato) n.º 14727/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 212, de 2 de novembro
de 2012, referente à celebração de um contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, retifica-se que, na data onde o contrato de trabalho começa a produzir efeitos, onde se lê «01/06/2012»
deve ler-se «24 de maio de 2012».
22 de novembro de 2012. — O Diretor, Rui Paulo Barrote Rodrigues.
206548602
Declaração de retificação n.º 1542/2012
Por ter saído com inexatidão o aviso (extrato) n.º 15213/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 219, de 13 de novembro
de 2012, referente à celebração de um contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, retifica-se que, na data onde o contrato de trabalho começa a produzir efeitos, onde se lê «01/08/2012»
deve ler-se «2 de novembro de 2012».
22 de novembro de 2012. — O Diretor, Rui Paulo Barrote Rodrigues.
206548498

Aviso n.º 15998/2012
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, torna-se pública a lista unitária de ordenação final, homologada pelo Diretor
em 12 de novembro de 2012, relativa ao procedimento concursal comum
para a contratação de um Assistente Técnico com Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado de acordo com o Aviso
n.º 7997/2012, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 112, de
11 de junho de 2012.
Candidatos Admitidos:
Paula Alexandra Rosado Correia — classificação final 13 (treze valores).
21 de novembro de 2012. — A Diretora, Maria José Soares.
206547428

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE
E DA SEGURANÇA SOCIAL
Instituto da Segurança Social, I. P.

Escola Secundária de Rocha Peixoto
Aviso n.º 15996/2012
Conclusão do período experimental
Nos termos do disposto no n.º 6, artigo 12.º, da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de dezembro, conjugado com o n.º 2, artigo 73.º, n.º 1, artigo 75.º e
alínea a) do n.º 1, do artigo 76.º, da Lei n.º 59/2008 de 11 setembro, torna-se público que, por despacho do Presidente do Conselho Administrativo,
Professor Albertino Espogeira Cadilhe, em 13 de novembro de 2012, foi
homologada a ata do júri designado para avaliar a período experimental
da assistente operacional, Maria Fernanda Pereira Ribeiro Campos, em
regime de contrato de trabalho, em funções públicas, por tempo indeterminado, onde consta a deliberação de conclusão com sucesso do período
experimental, com a classificação final 13,97 Valores.
22 de novembro de 2012. — O Diretor, Prof. Albertino Espogeira
Cadilhe.
206549234

Direção Regional de Educação do Centro
Agrupamento de Escolas Marquês Marialva
Aviso n.º 15997/2012
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 95.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de março, conjugado com o artigo 132.º, do Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 270/2009, de 30 de setembro, com a nova redação dada
pelo Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de junho, faz-se público que se

Aviso (extrato) n.º 15999/2012
Concurso Interno de Ingresso para o preenchimento de quarenta
e oito postos de trabalho na categoria de inspetor da carreira de
inspetor superior do mapa de pessoal dos Serviços Centrais do
ISS, IP — DRH/Fiscalização/2011.
Através do aviso n.º 24646/2011, publicado na 2.ª série do Diário
da República n.º 246 de 26 de dezembro de 2011, com as alterações
introduzidas pelo aviso n.º 10027/2012, publicado na 2.ª série do Diário
da República n.º 143, de 25 de julho de 2012, foi aberto concurso
interno de ingresso para o preenchimento de quarenta e oito postos
de trabalho na categoria de inspetor da carreira de inspetor superior
do mapa de pessoal dos Serviços Centrais do ISS, IP — DRH/Fiscalização/2011.
Ao abrigo e nos termos do n.º 8 do artigo 21.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, procede-se à alteração da composição do júri como a seguir se indica:
Presidente — Licenciado Rui Duarte da Silva Ferreira de Melo.
1.º vogal efetivo — Licenciada Susana Teresa Moreira Vilaça Silva,
que substitui o presidente nas suas faltas ou impedimentos.
2.º vogal efetivo — Licenciada Deolinda Fernanda Gomes.
1.º vogal suplente — Licenciada Maria Georgina Moura.
2.º vogal suplente — Licenciado Pedro Miguel Ribeiro Cunha.
Nos termos do n.º 10 do artigo 21.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, o novo
júri dá continuidade e assume integralmente todas as operações do
procedimento já efetuadas.
14 de novembro de 2012. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís
Monteiro.
206546861

