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MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE
E DA SEGURANÇA SOCIAL
Secretaria-Geral
Aviso n.º 18973/2011
Por meu despacho de 09-09-2011, torna-se público que, nos termos
do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008,
de 11 de Setembro, a Licenciada Marta Sofia Martins Ribeiro, Técnica
Superior, concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação
de 14 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com a Secretaria-Geral do
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.
12 de Setembro de 2011. — A Secretária-Geral, Maria João Paula
Lourenço.
205130623
Despacho n.º 12750/2011
Por meu despacho de 09-09-2011, torna-se público que, nos termos do
disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro,
aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de
Setembro, as assistentes técnicas Ana Isabel dos Santos Graça Salgado,
Maria Manuela de Lima Mendes Coelho e Sandra Isabel Pedrogam
Fonseca, concluíram com sucesso o período experimental, todas com
a avaliação de 15 valores, na sequência da celebração do contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com a Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.
12 de Setembro de 2011. — A Secretária-Geral, Maria João Paula
Lourenço.
205129685

Gabinete de Estratégia e Planeamento
Despacho n.º 12751/2011
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal aberto pelo aviso n.º 8516/2010
de 22 de Abril de 2010, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 83, de 29 de Abril de 2010, nos termos do n.º 3 do artigo 17.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de Setembro, foi celebrado contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 3 de Maio de
2011, na carreira (não revista) de técnico de informática, na categoria
de técnico de informática do grau 1, nível 1, no âmbito do mapa de
pessoal do Gabinete de Estratégia e Planeamento, com o trabalhador
Nuno Miguel Athayde Ferreira, que ficou posicionado no índice 332,
auferindo a remuneração de 1139.69 €.
8 de Junho de 2011. — O Director-Geral, José Luís Albuquerque.
204778875

Aviso (extracto) n.º 18975/2011
Por meu despacho de 12 de Agosto de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado com, Joana Raquel Ferreira Brandão,
para ocupação de um posto de trabalho, na 2.ª posição remuneratória
da categoria e carreira de técnico superior, no mapa de pessoal do Centro Distrital de Faro deste Instituto, aprovado nos termos do n.º 3 do
artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos a 01 de
Setembro de 2011.
15 de Agosto de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205131247
Aviso (extracto) n.º 18976/2011
Por meu despacho de 12 de Agosto de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado com Cláudia Patrícia Franco Silva,
para ocupação de um posto de trabalho, na 2.ª posição remuneratória
da categoria e carreira de técnico superior, no mapa de pessoal do Centro Distrital de Faro deste Instituto, aprovado nos termos do n.º 3 do
artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos a 01 de
Setembro de 2011.
15 de Agosto de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205131977
Aviso (extracto) n.º 18977/2011
Por meu despacho de 12 de Agosto de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado com Cátia Alexandra Nogueira Dinis,
para ocupação de um posto de trabalho, na 2.ª posição remuneratória
da categoria e carreira de técnico superior, no mapa de pessoal do Centro Distrital de Faro deste Instituto, aprovado nos termos do n.º 3 do
artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos a 01 de
Setembro de 2011.
15 de Agosto de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205132024
Aviso (extracto) n.º 18978/2011
Por meu despacho de 12 de Agosto de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com Itianete Marinela Armas
Carmelino, para ocupação de um posto de trabalho, na 2.ª posição remuneratória da categoria e carreira de técnico superior, no mapa de pessoal
do Centro Distrital de Faro deste Instituto, aprovado nos termos do n.º 3
do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com efeitos a
01 de Setembro de 2011.
15 de Agosto de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205131296
Aviso n.º 18979/2011

Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso (extracto) n.º 18974/2011
Por meu despacho de 12 de Agosto de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado com Patrícia Helena Braz Carvalho
Gonçalves, para ocupação de um posto de trabalho, na 2.ª posição remuneratória da categoria e carreira de técnico superior, no mapa de pessoal
do Centro Distrital de Faro deste Instituto, aprovado nos termos do n.º 3
do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos a
12 de Setembro de 2011.
15 de Agosto de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205131271

Procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado na carreira de técnico superior do
mapa de pessoal dos Serviços Centrais do Instituto da Segurança
Social, I. P.
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 para constituição de reservas de recrutamento, na carreira e categoria de técnico superior,
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 área funcional do Departamento de Recursos
Humanos, conforme Aviso n.º 22906/2010, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 218, de 10 de Novembro— DRH/TS/150/
2010- Referência B.
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Correia, para ocupação de um posto de trabalho, na 2.ª posição remuneratória da categoria e carreira de técnico superior, no mapa de pessoal
do Centro Distrital de Faro deste Instituto, aprovado nos termos do n.º 3
do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos a 03
de Outubro de 2011.

Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final — Referência B

Ordenação

Nome

Valor

1.º
2.º
3.º
4.º

Rosália Maria Fernandes José . . . . . . . . . . . . . .
Carlos Manuel Rosa Marques . . . . . . . . . . . . . .
Maria João Teixeira Pinto Carneiro . . . . . . . . .
José Carlos Borges Batalha . . . . . . . . . . . . . . . .

17,900
15,975
15,100
12,700

A presente lista foi homologada por despacho do Vogal do Conselho
Directivo responsável pelo pelouro dos Recursos Humanos, licenciado
António Nogueira de Lemos, em 17-08-2011, 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 da Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82,
e publicitada na página electrónica do Instituto.
22 de Agosto de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos
205132608
Aviso n.º 18980/2011
Procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado na carreira de técnico superior do
mapa de pessoal dos Serviços Centrais do Instituto da Segurança
Social, I. P.

24 de Agosto de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205132073
Aviso (extracto) n.º 18982/2011
Por meu despacho de 24 de Agosto de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com, Ana Sofia Esteves Pires,
para ocupação de um posto de trabalho, na 2.ª posição remuneratória
da categoria e carreira de técnico superior, no mapa de pessoal do Centro Distrital de Faro deste Instituto, aprovado nos termos do n.º 3 do
artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos a 03 de
Outubro de 2011.
24 de Agosto de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205131174
Aviso (extracto) n.º 18983/2011
Por meu despacho de 26 de Agosto de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com, Ângela Paula Cigarrosa
Gomes de Sousa, para ocupação de um posto de trabalho, na 2.ª posição
remuneratória da categoria e carreira de técnico superior, no mapa de
pessoal dos Serviços Centrais deste Instituto, aprovado nos termos do
n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos
a 01 de Setembro de 2011.

Lista unitária de ordenação final

26 de Agosto de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205132243

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 para constituição de reservas de recrutamento, na carreira e categoria de técnico superior, 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
área funcional do Departamento de Recursos Humanos, conforme aviso
n.º 22906/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 218, de
10 de Novembro— DRH/TS/150/2010- Referência A.
Candidatos aprovados:

Por meu despacho de 26 de Agosto de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com, Paula Alexandra Duarte
Marcelo, para ocupação de um posto de trabalho, na 2.ª posição remuneratória da categoria e carreira de técnico superior, no mapa de pessoal
dos Serviços Centrais deste Instituto, aprovado nos termos do n.º 3 do
artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos a 01 de
Setembro de 2011.
26 de Agosto de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205132308

Referência A
Ordenação

1.º
2.º
3.º
4.º
5.º

Nome

Ângela Paula Cigarrosa Gomes de Sousa . . .
Paula Alexandra Duarte Marcelo . . . . . . . .
Ana Horte nse Gonçalves Filipe Duarte . .
Maria Helena Rocha Ribeiro Sá Marques
Maria Rita Ferreira Nunes . . . . . . . . . . . . .

Aviso (extracto) n.º 18984/2011

Valores

Aviso (extracto) n.º 18985/2011

20
17,900
16,900
15,800
11,300

Por meu despacho de 26 de Agosto de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com, Rosália Maria Fernandes
José, para ocupação de um posto de trabalho, na 2.ª posição remuneratória da categoria e carreira de técnico superior, no mapa de pessoal
dos Serviços Centrais deste Instituto, aprovado nos termos do n.º 3 do
artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos a 01 de
Setembro de 2011.

A presente lista foi homologada por despacho do Vogal do Conselho
Directivo responsável pelo pelouro dos Recursos Humanos, licenciado
António Nogueira de Lemos, em 17-08-2011, 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 da Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82,
e publicitada na página electrónica do Instituto.

26 de Agosto de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205132405
Aviso (extracto) n.º 18986/2011

Aviso (extracto) n.º 18981/2011

Por meu despacho de 26 de Agosto de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com, Catarina João Lobo Costa
Fernandes, para ocupação de um posto de trabalho, colocada entre a 3.ª e
4.ª posições remuneratórias da categoria e carreira de técnico superior,
no mapa de pessoal dos Serviços Centrais deste Instituto, aprovado nos
termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro,
com efeitos a 01 de Setembro de 2011.

Por meu despacho de 24 de Agosto de 2011 e após procedimento
concursal, foi autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado com, Teresa Luísa Soares Gomes

26 de Agosto de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205132502

22 de Agosto de 2011. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
205132527

