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Diário da República, 2.ª série — N.º 177 — 14 de Setembro de 2011
A lista de ordenação final dos candidatos será afixada em local visível
e publico nas instalações da Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes
Lopes, para conhecimento de todos os interessados.

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA
SOCIAL

31 de Agosto de 2011. — O Director, Idalécio Lourenço Santos
Nicolau.
205088845

Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 18137/2011

Aviso (extracto) n.º 18134/2011

Procedimento concursal comum para constituição de reservas de
recrutamento na carreira e categoria de assistente técnico do
mapa de pessoal dos Serviços Centrais do Instituto da Segurança
Social, I. P.

Cessação de funções

Lista unitária de ordenação final

Por despacho proferido em 9 de Junho de 2011 pelo Director regional
de Educação do Algarve, foi aceite o pedido de cessação de funções
como Directora do Agrupamento de Escolas de Montenegro, apresentado
pela docente Ana Maria Cansado Fevereiro, nos termos da alínea a) do
n.º 6 do Artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de Abril, com efeitos a
partir do dia 01/08/2011.

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,
do procedimento concursal comum para preenchimento de um posto
de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico, no mapa de
pessoal dos Serviços Centrais, visando o exercício de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na Secretaria de Apoio ao Conselho Directivo, conforme Aviso
n.º 27266/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 249, de
27 de Dezembro — DRH/AT/170/2010.

Agrupamento de Escolas de Montenegro

02 de Setembro de 2011. — O Presidente do Conselho Geral, Carlos
Fernando Chimeno de Jesus Alvito.
205087151

Candidatos aprovados:

Aviso (extracto) n.º 18135/2011

Lista unitária de ordenação final

Nomeação de subdirector
Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 21.º, conjugado com o n.º 2
do artigo 24.º, ambos do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, nomeio
para o cargo de Subdirector do Agrupamento de Escolas de Montenegro,
o professor do grupo de recrutamento 600, Manuel Lopes Mil-Homens,
professor do Quadro de Zona Pedagógica do Algarve, com efeitos a 1
de Agosto de 2011.
2 de Setembro de 2011. — O Director, Carlos Manuel Mascarenhas
Bonança.
205087954
Aviso (extracto) n.º 18136/2011
Nomeação de Adjuntos do Director
Ao abrigo do disposto do n.º 5 do artigo 21.º, conjugado com o n.º 2
do artigo 24.º, ambos do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril e com
a alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do Despacho n.º 9745/2009 de 8 de
Abril, nomeio para o cargo de Adjuntos do Director do Agrupamento
de Escolas de Montenegro, conforme previsto no n.º 1 do artigo 19 do
mesmo diploma legal, a professora do grupo de recrutamento 110, Maria
José Dias Azevedo, do Quadro de Agrupamento e a professora do grupo
de recrutamento 300, Liliana Guerreiro Martins do Quadro de Zona
Pedagógica do Algarve, com efeitos a 1 de Agosto de 2011.
2 de Setembro de 2011. — O Director, Carlos Manuel Mascarenhas
Bonança.
205088123

Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
Despacho n.º 12042/2011
Nos termos do artigo 4.º, n.º 2, do Decreto Regulamentar n.º 25/2007,
de 29 de Março, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto Regulamentar n.º 15/2008, de 8 de Agosto, autorizo a Cessação, a seu pedido, da
comissão de serviço em regime de substituição de Nuno Manuel Camejo
Carriço Pousinho como director de serviços de Estudos Planeamento
e Avaliação, do Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação,
do Ministério da Educação e Ciência, nos termos do disposto no n.º 4
do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, com efeitos a partir
de 1 de Setembro de 2011.
23 de Agosto de 2011. — A Directora-Adjunta, Teresa Evaristo.
205084462

Ordenação

Nome

Valor

1.º

Maria Irene do Rosário Pires Cravo. . . . . . . . . .

12,75

A presente lista foi homologada por despacho de 23 de Agosto de
2011, 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 edifício dos Serviços Centrais,
sito na Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82, e publicitada na página
electrónica do Instituto.
29 de Agosto de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205080006
Aviso n.º 18138/2011
Procedimento concursal comum com vista à constituição de reservas
de recrutamento na carreira e categoria de assistente técnico do
mapa de pessoal do Centro Distrital de Vila Real do Instituto da
Segurança Social, I. P. — Referência DRH/AT/222/2011.
Nos termos das disposições conjugadas do artigo 50.º, do n.º 2, do
artigo 6.º e da alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 7.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, e dado não existir ainda reserva de recrutamento
quer junto da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público,
quer no Instituto de Segurança Social, I. P., torna-se público que, por
Despacho do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social, I. P.,
de 18 de Maio de 2011, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar da data da publicação do presente Aviso no Diário da República,
procedimento concursal comum com vista à constituição de reservas
para a carreira e categoria de assistente técnico, do mapa de pessoal do
Centro Distrital de Vila Real deste Instituto, na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
1 — Ao presente procedimento é aplicável a tramitação prevista
no artigo 54.º da Lei n.º 12-A/2008 (LVCR), de 27 de Fevereiro, regulamentada pela Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, alterada e
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de Abril e Código do
Procedimento Administrativo.
2 — O procedimento concursal visa o recrutamento por contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sendo o recrutamento efectuado de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado previamente estabelecida.
3 — Posto de trabalho sujeito a contratação — posto de trabalho, na
carreira e categoria de assistente técnico, previsto no mapa de pessoal do
Centro Distrital de Vila Real, para a área de Prestações e Atendimento.

