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nas instalações da secretaria da Junta de Freguesia é disponibilizada na
página electrónica e enviada aos candidatos através de ofício registado
com aviso de recepção.
13 — Período Experimental: Conforme artigo 76.º da Lei n.º 59/2008,
de 11 de Setembro.
14 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
15 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011 de 6 de Abril, o presente aviso é publicitado na página electrónica da Freguesia por extracto disponível para consulta,
no Diário da República bem como na Bolsa de Emprego Público
(www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à referida publicitação e
no prazo máximo de três dias úteis contados da mesma data, num
jornal de expansão nacional.
7 de Julho de 2011. — O Presidente da Junta de Freguesia, Joaquim
Irnando Ferreira Adrião.
304887569

FREGUESIA DO LUMIAR
Louvor n.º 1410/2011
Por proposta do Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, o Executivo da Autarquia, por deliberação de 7 de Julho de 2011, atribui à
técnica superior de Animação Sócio-Cultural, Dra. Célia Gomes Aboim,
o seguinte louvor:
Louva-se a técnica superior de Animação Sócio-Cultural, Dra. Célia
Gomes Aboim, pelo profissionalismo, dedicação, lealdade, eficiência e
dinamismo, evidenciados ao longo dos últimos nove anos, em que presta
serviço na Junta de Freguesia do Lumiar, no âmbito da Coordenação
da Componente de Apoio à Família e do Centro de Convívio do Paço
do Lumiar.
Técnica dotada de excelentes capacidades de trabalho, conhecimentos da sua especialização, educação e espírito de sacrifício, tem sabido
permanentemente ajustar às imposições do serviço a sua disponibilidade
com natural cordialidade, entusiasmo e espírito de equipa.
O bom relacionamento humano, elevado sentido de responsabilidade
aliados às demais qualidades que tem revelado, contribuíram para uma
resposta eficaz às solicitações que lhe foram feitas.
A relevância dos serviços que tem prestado, o conjunto de qualidades profissionais e humanas evidenciadas, tornam a Técnica Supe-

rior, Dra. Célia Aboim, merecedora de ser distinguida com público
louvor.
8 de Julho de 2011. — O Presidente, Nuno Roque, Dr.

304900721

Louvor n.º 1411/2011
Por proposta do Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, o Executivo da Autarquia, por deliberação de 7 de Julho de 2011, atribui à
Assistente Técnica, Paula Cristina Amaral dos Santos Fortes, o seguinte
louvor:
Louva-se a Assistente Técnica, Paula Cristina Amaral dos Santos
Fortes, pelo profissionalismo, dedicação, lealdade, eficiência e dinamismo, evidenciados ao longo dos últimos nove anos, em que presta
serviço na Junta de Freguesia do Lumiar, no âmbito dos serviços
administrativos da Freguesia, designadamente concursos públicos,
apoio à Assembleia de Freguesia, gestão do autocarro e expediente
diversificado.
Trabalhadora dotada de excelentes capacidades de trabalho, conhecimentos da sua especialização, educação e espírito de sacrifício,
tem sabido permanentemente ajustar às imposições do serviço a sua
disponibilidade com natural cordialidade, entusiasmo e espírito de
equipa.
O bom relacionamento humano, elevado sentido de responsabilidade
aliados às demais qualidades que tem revelado, contribuíram para uma
resposta eficaz às solicitações que lhe foram feitas.
A relevância dos serviços que tem prestado, o conjunto de qualidades
profissionais e humanas evidenciadas, tornam a Assistente Técnica, Paula
Fortes, merecedora de ser distinguida com público louvor.
8 de Julho de 2011. — O Presidente, Nuno Roque, Dr.
304900681

FREGUESIA DE VINHA DA RAINHA
Aviso n.º 14430/2011
Para os devidos efeitos se torna público que por deliberação de 19 de
Outubro de 2010, foi homologada a conclusão com sucesso do período
experimental de Álvaro Duarte Nunes, para a categoria/carreira de Assistente Operacional, em Regime de Contrato de Trabalho em Funções
Públicas por Tempo Indeterminado.
3 de Junho de 2011. — O Presidente, Evaristo Mendes Duarte.
304855492

PARTE J1
MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P.
Aviso n.º 14431/2011
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
na redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto e alterada
pelas Leis n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-B/2010, de 28 de
Abril, faz-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar da data da publicitação do presente aviso, na Bolsa de Emprego
Público (BEP), procedimento concursal de selecção para recrutamento
de cargo de direcção intermédia de 4.º grau de Coordenador do Núcleo
de Controlo Executivo, do Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social, I. P.
A Indicação dos respectivos requisitos de provimento, do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri, constará da

publicitação da BEP, no endereço www.bep.gov.pt, até ao 3.º dia útil a
contar da data do presente aviso.
22 de Junho de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Augusto Antunes Gaspar.
204838109

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA
Aviso n.º 14432/2011
Procedimento concursal para provimento do cargo
de direcção intermédia
de 5.º grau — Sector de Gestão de Equipamentos Desportivos
1 — Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º ambos da Lei
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005,
de 30 de Agosto, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei

