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Diário da República, 2.ª série — N.º 128 — 5 de Julho de 2010
Aviso n.º 13371/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de
quatro postos de trabalho na carreira e categoria de técnico
superior do mapa de pessoal dos Serviços Centrais — Instituto
da Segurança Social, I. P. — Lista unitária de ordenação final.
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 ocupação de quatro postos
de trabalho, previsto e não ocupado, da carreira e categoria de técnico
superior, do mapa de pessoal dos Serviços Centrais, visando o exercício
de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, no Departamento de Fiscalização, conforme Aviso
n.º 98/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 2, de 5 de
Janeiro de 2010 — DRH/TS/95/2009:
Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final:
1.º Pedro Miguel Cordeiro Casaca — 15,10.
2.º Nilza Isabel Lopes Rodrigues — 13,30.
3.º Fernando Manuel Andrade Raimundo — 12,73.
4.º Capitolina Sandra Gonçalves Esteves — 12.
5.º Nuno Miguel Mendes Sanches — 10,60.
A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo do Instituto da Segurança Social, I. P., de 23 de Junho de 2010,
tendo sido afixada no edifício dos Serviços Centrais, sito na Alameda
D. Afonso Henriques, n.º 82, Lisboa, e publicitada na página electrónica
do Instituto.
24 de Junho de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203429592
Aviso (extracto) n.º 13372/2010
Por despacho de 24 de Junho de 2010 do Vogal do Conselho Directivo
e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato
por tempo indeterminado para o exercício de Funções Públicas com
José João Carvalho Pinto, para ocupação de um posto de trabalho na
categoria e carreira de Assistente Técnico, posição remuneratória 1, no
mapa de pessoal deste Instituto — Centro Distrital de Braga — Unidade
de Desenvolvimento Social, aprovado nos termos do n.º 3 do artigo 5.º
da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos ao dia seguinte
ao da publicação no Diário da República.
29 de Junho de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203429681
Aviso (extracto) n.º 13373/2010
Por despacho de 24 de Junho de 2010 do Vogal do Conselho Directivo
e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato
por tempo indeterminado para o exercício de Funções Públicas com
Maria das Dores Santos Silva Teixeira, para ocupação de um posto
de trabalho na categoria e carreira de Assistente Operacional, posição
remuneratória 2, no mapa de pessoal deste Instituto — Centro Distrital
de Aveiro — Equipa de Compras e Património do Núcleo Administrativo e Financeiro, aprovado nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei
n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos ao dia seguinte ao da
publicação no Diário da República.
29 de Junho de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203429721
Declaração de rectificação n.º 1298/2010
Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República,
2.ª série, n.º 114, de 15 de Junho de 2010, a pp. 32 639 e 32 640, o aviso
n.º 11 846/2010, referente ao procedimento concursal comum com vista
ao preenchimento de dois postos de trabalho na carreira e categoria de
técnico superior do mapa de pessoal dos Serviços Centrais do Instituto da
Segurança Social, I. P., rectifica-se que onde se lê, no n.º 6, «Licenciatura
em Línguas Ciências Sociais e Humanas» deve ler-se «Licenciatura em
Ciências Sociais e Humanas».
16 de Junho de 2010. — O Vogal do Conselho Directivo, António
Nogueira de Lemos.
203429665

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
Aviso (extracto) n.º 13374/2010
Procedimentos concursais comuns para recrutamento de técnicos
superiores (área de serviço social), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para ocupação de postos de trabalho nos agrupamentos de centros de saúde
(ACES) da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.
(ARSC, IP), abertos pelo aviso n.º 6408/2010, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 61, de 29 de Março de 2010, e rectificado pela declaração de rectificação n.º 723/2010, publicada
no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 14 de Abril de 2010.
1 — Nos termos do n.º 1 e da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, notificam-se os candidatos
excluídos aos procedimentos concursais comuns para o preenchimento de postos de trabalho, previstos e não ocupados, na carreira e
categoria de Técnico Superior — área de serviço social, dos mapas
de pessoal dos ACES da ARSC, IP, abertos pelo Aviso n.º 6408/2010,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 61, de 29 de Março de
2010, rectificado pela Declaração de rectificação n.º 723, publicada
no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 14 de Abril de 2010, para,
querendo, se pronunciarem sobre a intenção da exclusão, em sede de
audiência dos interessados, nos termos do Código do Procedimento
Administrativo, no prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do
presente aviso.
2 — O exercício do direito de participação de interessados deverá
ser efectuado obrigatoriamente através do preenchimento de formulário
tipo, publicitado pelo Despacho (extracto) n,º 11321/2009, DR n.º 89,
2.ª série, de 8 de Maio de 2009 e disponibilizado no site da ARSC, IP.
3 — Mais se notifica que a relação de candidatos admitidos e excluídos
e respectivos fundamentos de exclusão se encontram disponíveis para
consulta nas instalações da ARSC, IP, sitas na Av. Fernão de Magalhães,
n.º 481, 2.º, em Coimbra, bem como na página electrónica desta ARSC,
IP: www.arscentro.min-saude.pt.
Coimbra, 17 de Junho de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo
da ARSC, I. P., Dr. João Pedro Pimentel.
203429502

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.
Despacho (extracto) n.º 11042/2010
Por despacho da Vogal do Conselho Directivo da Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 14-06-2010:
Isabel Maria Pereira Gomes Dias, enfermeira especialista, pertencente
ao mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde da Grande
Lisboa III — Lisboa Central-Centro de Saúde da Alameda — autorizada
a consolidação da mobilidade, para exercer funções no Agrupamento
de Centros de Saúde da Península de Setúbal I — Almada/UCSP de
Santo António, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27
de Fevereiro.
Lisboa, 28 de Junho de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo,
Dr. Rui de Portugal.
203427275
Listagem n.º 102/2010
Nos termos do n.º 4, do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 248/2009, de
22 de Setembro e n.º 3 do artigos 37.º e 38.º do Decreto-Lei n.º 437/91,
de 08 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 412/98, de 30 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 411/99, de 15 de
Outubro, torna-se público que foi homologada, por despacho da Vogal
do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P., de 14.06.2010, a lista de classificação final do
concurso interno de acesso geral para o preenchimento de um lugar na
categoria de Enfermeiro Especialista em Saúde Materna e Obstétrica,
do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, I. P., para o Centro de Saúde de Santarém, (Referência 5)
aberto pelo Aviso n.º 4979/2008, publicado no D.R., 2.ª série, n.º 39, de
25 de Fevereiro de 2008, com as alterações que lhe foram conferidas

