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8 — Os valores a que se refere o n.º 1 do artigo 8.º da Portaria
n.º 1119/2001, de 21 de Setembro, são os seguintes:
a) Troféu de 136 a 147 pontos — € 400;
b) Troféu de 148 a 155 pontos — € 940;
c) Troféu de 156 a 163 pontos — € 1470;
d) Troféu superior a 163 pontos — € 2150.
9 — O valor por cada caçador inscrito para o abate de fêmeas de
batida, nas acções de correcção de densidade da população de veado
é de € 100.
6 de Julho de 2010. — O Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Rui Pedro de Sousa Barreiro. — O Secretário de
Estado do Ambiente, Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa.
203455909

Assim, cumpridas as formalidades legais, foi, por despacho exarado
pelo Exmo. Senhor Director-Geral deste Instituto, em 9 de Junho de
2010, determinada a celebração de contrato escrito com Luís Filipe
Fernandes de Sousa, na categoria de Assistente Técnico, da carreira
de Assistente Técnico, do Mapa de Pessoal do Instituto Geográfico
Português, na segunda posição remuneratória, nível remuneratório 7
da Tabela Remuneratória Única, com efeitos reportados a 1 de Julho
de 2010.
Lisboa, 1 de Julho de 2010. — A Directora de Serviços, Ana Cristina
Andrade.
203447144

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Secretaria-Geral
Despacho n.º 11248/2010
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 6.º, no artigo 7.º e nos
n.os 2 e 3 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e
republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, alterada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e pela Lei n.º 3-B/2010, e nos termos do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento
Administrativo delego na Directora de Serviços da Unidade Ministerial,
em regime de substituição, licenciada Lucília Maria do Nascimento
Esteves Seixas, a competência para a assinatura da correspondência e
do expediente necessário à mera instrução dos processos integrados nas
competências cometidas à Unidade Ministerial de Compras.
2 — Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 137.º do Código do
Procedimento Administrativo ficam ratificados todos os actos entretanto
praticados pela dirigente identificada no número anterior que se encontrem abrangidos pela presente delegação de assinatura.
2 de Julho de 2010. — A Secretária-Geral, Isabel de Carvalho.
203446253

MINISTÉRIO DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 11249/2010
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 6.º e no n.º 3 do artigo 2.º,
ambos do Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, e por motivos de
reorganização do meu Gabinete, exonero a licenciada Maria de Fátima
Borges Gonçalves das funções que vem exercendo no âmbito da realização de trabalhos na área da comunicação das actividades do Gabinete,
reconhecendo o zelo, a diligência e o elevado grau de profissionalismo
com que as mesmas foram desempenhadas.
2 — A presente exoneração produz efeitos a 1 de Julho de 2010.
18 de Junho de 2010. — A Ministra do Ambiente e do Ordenamento
do Território, Dulce dos Prazeres Fidalgo Álvaro Pássaro.
203447566

Instituto Geográfico Português
Despacho n.º 11250/2010
Na sequência de procedimento concursal, visando o recrutamento
de dois trabalhadores da carreira e categoria de Assistente Técnico,
do Mapa de Pessoal Instituto Geográfico Português, conforme Aviso
n.º 217/2010 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 3, de 6 de
Janeiro, ao qual foi opositor, Luís Filipe Fernandes de Sousa, e tendo,
pela ocupação da primeira posição na lista unitária de ordenação final,
relativa à referência a), sido, consequentemente, recrutado, tal obriga
à celebração de contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 72.º
do RCTFP.

Direcção-Geral da Segurança Social
Declaração de rectificação n.º 1341/2010
Por ter saído com inexactidão a declaração respeitante ao registo da
constituição e dos estatutos da Associação Social de Melhoramentos,
Cultura Recreio de Vila Garcia, publicada no Diário da República,
3.ª série n.º 121, de 25 de Maio de 1999, a p. 11 385, aviso n.º 9-2-4239,
rectifica-se a mesma.
Assim, onde se lê «Associação de Melhoramentos, Cultura e Recreio
de Vila Garcia» deve ler-se «Associação Social de Melhoramentos,
Cultura e Recreio de Vila Garcia».
5 de Julho de 2010. — O Director-Geral, José Cid Proença.
203450198

Instituto da Segurança Social, I. P.
Departamento de Recursos Humanos
Aviso n.º 13679/2010
Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de
um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Setúbal — 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 comum para ocupação de 1 posto de trabalho,
previsto e não ocupado, da carreira e categoria de assistente técnico,
do mapa de pessoal do Centro Distrital de Setúbal, visando o exercício
de funções em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, no Núcleo de Identificação e Qualificação, conforme Aviso n.º 17169/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 191, de 01 de Outubro 2009 — DRH/AT/72/2009.
Candidatos aprovados:
Lista unitária de ordenação final
Ordenação

Nome

Valor

1
2
3
4
5
6
7

Anabela Parada Almeida Morais Garcia . . . . . . . .
Liberdade Maria Costa Frade. . . . . . . . . . . . . . . . .
Luís Filipe Fernandes Sousa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amália Alves Joaquim Henriques . . . . . . . . . . . . .
Dina Teresa Guerreiro Gomes . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Isaura Matos Panóias Martins Fernandes. . .
Ana Cristina Conceição Mota Domingos . . . . . . .

17,20
16,15
15,10
14,25
13,90
12,70
12,20

A presente lista foi homologada por deliberação do Conselho Directivo do Instituto da Segurança Social, IP, de 09 de Junho de 2010, tendo
sido afixada no edifício do Centro Distrital de Setúbal, sito na Praça da
República, Setúbal, e publicitada na página electrónica do Instituto.
30 de Junho de 2010. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.
203450221

