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funções públicas por tempo indeterminado, no Gabinete de Apoio Técnico, conforme Aviso n.º 3182/2010, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 30, de 12 de Fevereiro de 2010 — DRH/TS/89/2009.
Candidatos aprovados

Nome

1.º Classificado

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
Contrato (extracto) n.º 428/2010

Lista unitária de ordenação final
Ordenação

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Valor

Luís Silvério de Faro Viana . . . . . . . . . . 16,85

A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, IP, de 7 de Junho de 2010, tendo sido
afixada no edifício da Alameda D. Afonso Henriques, n.º 82, em Lisboa
e publicitada na página electrónica do Instituto.
9 de Junho de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203363958
Aviso n.º 12075/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de
1 posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior do
mapa de pessoal dos Serviços Centrais — Instituto da Segurança
Social, I. P.

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que ao primeiro dia do mês de Maio do ano de dois mil e dez, em Lisboa, entre
a Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., representada pelo
Presidente do Conselho Directivo, Dr. Manuel Teixeira e o trabalhador Manuel Amorim da Cunha, contribuinte fiscal n.º 145580954, foi
celebrado um Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo
indeterminado, com efeitos a partir de 01 de Maio de 2010, ficando o
mesmo integrado na categoria de assistente operacional, com a remuneração de € 635,07 (seiscentos e trinta e cinco euros e sete cêntimos)
correspondente à 4.ª posição remuneratória da carreira geral de assistente operacional e ao nível remuneratório 4 da tabela remuneratória
única.
Lisboa 31 de Maio de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo
da ACSS, I. P., Manuel Teixeira.
203362929
Contrato (extracto) n.º 429/2010
Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado

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 um posto 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 Recursos Humanos, conforme Aviso
n.º 3177/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 30, de
12 de Fevereiro de 2010.
Candidatos aprovados
Lista unitária de ordenação final
Ordenação

Nome

Valor

1.º
2.º
3.º
4.º

Maria Madalena Rodrigues Ribeiro. . . . . . . . . . . .
Tânia Micaela Correia Figueiredo . . . . . . . . . . . . .
Nelson Almeida Peres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Margarida Maria Vaz de Brito . . . . . . . . . . . . . . . .

17,55
14,40
13,70
12,85

A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo
do Instituto da Segurança Social, IP, de 07 de Junho de 2010.
9 de Junho de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203363999
Declaração de rectificação n.º 1168/2010
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.ª série,
n.º 110, de 8 de Junho de 2010, a p. 31 472, o aviso n.º 11 331/2010,
rectifica-se que onde se lê:
«Especialista de Informática Grau 3 — Nível 2
Maria José Ferreira.»
deve ler-se:

Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público
que ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de dois mil e nove,
em Lisboa, entre a Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.,
representada pelo Presidente do Conselho Directivo, Dr. Manuel Teixeira e a trabalhadora Emília Graça Silva Vilaça, contribuinte fiscal
n.º 183603443, foi celebrado um Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 01 de Novembro
de 2009, ficando a mesma integrada na categoria de assistente técnico,
com a remuneração de € 892,53 (oitocentos e noventa e dois euros e
cinquenta e três cêntimos) correspondente à 4.ª posição remuneratória
da carreira geral de assistente técnico e ao nível remuneratório 9 da
tabela remuneratória única.
Lisboa 31 de Maio de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo
da ACSS, I. P., Manuel Teixeira.
203362783
Contrato (extracto) n.º 430/2010
Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que ao primeiro dia do mês de Novembro do ano de dois mil e nove em Lisboa,
entre a Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., representada
pelo Presidente do Conselho Directivo, Dr. Manuel Teixeira e a trabalhadora Maria de Fátima da Silva de Almeida Martins Ferreira, contribuinte fiscal n.º 198009291, foi celebrado um Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir
de 01 de Novembro de 2009, ficando a mesma integrada na categoria
de assistente técnico, com a remuneração de € 789,54 (setecentos e
oitenta e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos), correspondente
à 2.ª posição remuneratória da carreira geral de assistente técnico e ao
nível remuneratório 7 da tabela remuneratória única.
Lisboa 31 de Maio de 2010. — O Presidente do Conselho Directivo
da ACSS, I. P., Manuel Teixeira.
203362953
Contrato (extracto) n.º 431/2010

«Especialista de informática do grau 3 — Nível 2
Alfredo Manuel Moreiras Nogueira.»
9 de Junho de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203364021

Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público

