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Diário da República, 2.ª série — N.º 12 — 18 de Janeiro de 2011
Lista unitária de ordenação final

Aviso (extracto) n.º 1734/2011

Ordenação

Nome

Valor

1.º
2.º
3.º

Sónia Renata dos Santos Carvalho . . . . . . . . . .
Sílvia Isabel Francisco Lopes . . . . . . . . . . . . . .
João Carlos Franco Santos . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,90
13,90
10,82

A presente lista foi homologada por despacho de 6 de Janeiro 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, II 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, em Lisboa, e publicitada
na página electrónica do Instituto.
6 de Janeiro de 2011 — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos,
Lurdes Lourenço.
204202055
Aviso n.º 1732/2011
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de
1 posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Leiria — 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 preenchimento de um posto
de trabalho, previsto e não ocupado, na carreira e categoria de técnico
superior, no mapa de pessoal do Centro Distrital de Leiria, visando o
exercício de funções em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, na Unidade de Prestações e Atendimento, conforme Aviso n.º 2310/2010, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 22, de 2 de Fevereiro – DRH/TS/103/2009.
Ordenação

Nome

Valor

1.º
2.º

Maria Conceição Pires Godinho . . . . . . . . . . . . .
Dália Sofia Dinis Graça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,80
13,70

A presente lista foi homologada por despacho de 6 de Janeiro 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, II 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, em Lisboa, e publicitada
na página electrónica do Instituto.
6 de Janeiro de 2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos,
Lurdes Lourenço.
204202063
Aviso (extracto) n.º 1733/2011
Por despacho de 29 de Dezembro 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 Orquídea Alexandra Mendes Martins, 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
Lisboa, 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 31 de Dezembro de 2010.
10-01-2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
204205117

Por despacho de 30 de Dezembro 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 António Joaquim Silva Azevedo, para ocupação de um posto de
trabalho na categoria e carreira de Técnico Superior, posição remuneratória 3, no mapa de pessoal deste Instituto — Centro Distrital do Porto,
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 31 de Dezembro de 2010.
10-01-2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
204205247
Aviso (extracto) n.º 1735/2011
Por despacho de 30 de Dezembro 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 Cristina Maria Calado Martins, para ocupação de um posto de trabalho na categoria e carreira de Técnico Superior, posição remuneratória
2, no mapa de pessoal deste Instituto — Serviços Centrais, 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 31 de Dezembro de 2010.
10-01-2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
204202363
Aviso (extracto) n.º 1736/2011
Por despacho de 30 de Dezembro 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 Gonçalo Nunes Fernandes Teixeira Boavida, para ocupação de um
posto de trabalho na categoria e carreira de Técnico Superior, posição
remuneratória 2, no mapa de pessoal deste Instituto — Serviços Centrais,
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 31 de Dezembro de 2010.
10-01-2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
204202485
Aviso (extracto) n.º 1737/2011
Por despacho de 30 de Dezembro 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 António Dias Costa Borges Silva, para ocupação de um posto de
trabalho na categoria e carreira de Técnico Superior, posição remuneratória 2, no mapa de pessoal deste Instituto — Serviços Centrais,
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 31 de Dezembro de 2010.
10 de Janeiro de 2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos,
Lurdes Lourenço.
204202266
Aviso (extracto) n.º 1738/2011
Por despacho de 31 de Dezembro 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 Natália Silva Gaspar, para ocupação de um posto de trabalho na
categoria e carreira de Técnico Superior, posição remuneratória 2, no
mapa de pessoal deste Instituto — Centro Distrital de Leiria, 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 31 de Dezembro de 2010.
10-01-2011. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de
Recursos Humanos do Departamento de Recursos Humanos, Lurdes
Lourenço.
204204412
Aviso (extracto) n.º 1739/2011
Por despacho de 27 de Dezembro 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 Joaquim D’Assunção André Teixeira, para ocupação de

