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Diário da República, 2.ª série — N.º 44 — 4 de março de 2013
de 22 de janeiro, conforme Aviso n.º 2102/201, publicado no Diário
da República 2.ª série, n.º 29 de 11 de fevereiro, torna-se pública a
lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum,
para preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho em regime de
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a
tempo parcial para a carreira e categoria de Assistente Operacional
de grau 1:
1.º Micheline de Sousa Sales Costa
2.º Nilda Pereira Caetano
A lista foi homologada por despacho da Presidente da CAP, Maria
Manuela Esperança, em 22 de fevereiro de 2013.
26 de fevereiro de 2013. — A Presidente da CAP, Maria Manuela
Esperança.
206787618

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
Despacho n.º 3430/2013
Pelo Despacho n.º 9009/2012, de 4 de julho, foi criada a Equipa
de Projeto de Gestão Documental e Certificação de Qualidade abreviadamente designada por EGDCQ, com a natureza de uma equipa
multidisciplinar.
Atendendo ao facto de o prazo de constituição da referida Equipa já
ter terminado e à necessidade de assegurar a continuidade do desenvolvimento do projeto, determino:
1 — É prorrogado, por 7 meses, o funcionamento da equipa multidisciplinar de Projeto de Gestão Documental e Certificação de Qualidade, mantendo-se como chefe da referida equipa a atual responsável
nomeada pelo Despacho n.º 9009/2012, de 4 de julho, a licenciada Ana
Paula Antunes Casimiro, a quem é atribuído o estatuto remuneratório
equiparado ao de chefe de divisão, nos termos do disposto no artigo 9.º
do Decreto Regulamentar n.º 13/2012, de 20 de janeiro, em cumprimento
do estatuído no n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro,
na sua atual redação.
2 — O presente despacho produz efeitos a 01 de janeiro de 2013.
25 de fevereiro de 2013. — A Diretora-Geral, Luísa Canto e Castro
Loura.
206785747

senvolvimento (I&D) em Portugal, assumindo também desde 2001 a
supervisão das equipas que realizam o Inquérito ao Potencial Científico
e Tecnológico Nacional (IPCTN).
Participou no desenvolvimento do 3.º Inquérito Comunitário à Inovação 1998-2000 (CIS3) — (Community Innovation Survey).
Participou como membro de júris de vários Procedimentos Concursais
Comuns para a ocupação de postos de trabalho e de procedimentos de
Consulta Prévia para a contratação de prestações de serviços.
Foi Chefe de Divisão de Empresas e Inovação, do Observatório das
Ciências e das Tecnologias (OCES)/Ministério da Ciência e da Tecnologia (MCTES), com nomeação em regime de comissão de serviço, na
sequência do Despacho n.º 4563/2002 (2.ª série), publicado no Diário
da República n.º 51, de 1 de Março de 2002.
Foi Chefe de Equipa de Projeto, no OCES/MCTES, para o lançamento do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional
(IPCTN) — Empresas -2001, com nomeação na sequência do Despacho
n.º 16839/2001 (2.ª série), publicado no Diário da República N.º 185
de 10/8/2001.
É representante no Grupo de Trabalho sobre Estatísticas do Mercado
de Trabalho e foi representante no Grupo de Trabalho para a constituição de Ficheiro Único de Unidades Estatísticas do Sistema Estatístico
Nacional (FUE/SEN), ambos no âmbito do Conselho Superior de Estatística.
206785236

Direção Regional de Educação do Alentejo
Agrupamento de Escolas n.º 1 de Évora
Despacho n.º 3432/2013
Nos termos do n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de março, faz se público que se encontra afixada no placard da sala
de professores deste Agrupamento a lista de antiguidade do pessoal
docente relativa a 31 agosto de 2012.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da publicação do aviso para
reclamação ao dirigente máximo do serviço.
3 de setembro de 2012. — A Diretora, Isabel Maria Silvestre Pires
Gomes.
206787042

Despacho n.º 3431/2013
1 — O cargo de Chefe de Divisão da Divisão de Estatísticas da Ciência
e Tecnologia, abreviadamente designada por DECT foi criado pelo
Despacho n.º 1973/2013, de 25 de janeiro, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 23, de 1 de fevereiro.
2 — Assim, até à realização do concurso previsto no artigo 20.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro (na redação conferida pela Lei n.º 51/2005,
de 30 de agosto e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro) e ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 6.º da Portaria
n.º 144/2012, de 16 de maio, dos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas leis n.os 51/2005,
de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de
abril e 64/20011, de 22 de dezembro, verificando-se todos os requisitos
legais exigidos designo, em regime de substituição, no cargo de Chefe
de Divisão de Estatísticas da Ciência e Tecnologia, a licenciada Maria
Filomena Pereira de Oliveira, com efeitos a 1 de fevereiro de 2013.
A designada possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados
à prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotada da necessária competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme resulta
da respetiva nota curricular e profissional, anexa ao presente despacho.
25 de fevereiro de 2013. — A Diretora-Geral, Luísa Canto e Castro
Loura.
Nota curricular
Nome: Maria Filomena Pereira de Oliveira
Data de nascimento: 14/10/1967
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Sociologia, Instituto Superior de Ciências do Trabalho
e da Empresa (ISCTE)/ Instituto Universitário de Lisboa (IUL);
Pós-Graduação em Estudos Sociais da Ciência, ISCTE/IUL;
Experiência Profissional:
É responsável pela recolha, produção e divulgação das estatísticas
nacionais sobre investimento em atividades de Investigação em De-

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE
E DA SEGURANÇA SOCIAL
Instituto da Segurança Social, I. P.
Aviso (extrato) n.º 3095/2013
Por meu despacho de 19 de fevereiro de 2013 e após procedimento
concursal aberto pelo aviso n.º 16168-A/2010, de 12 de agosto, foi
autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com Maria Alice Mendes Beleza Paulas, para
ocupação de um posto de trabalho na categoria e carreira de técnico
superior, na 2.ª posição remuneratória, no mapa de pessoal do Instituto
da Segurança Social, I. P. — 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 partir de 1 de março de 2013.
25 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís
Monteiro.
206791416
Aviso (extrato) n.º 3096/2013
Por meu despacho de 22 de fevereiro de 2013 e após procedimento
concursal aberto pelo aviso n.º 16168-A/2010, de 12 de agosto, foi
autorizada a celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado com Marta Alves Cruz Lobo, para ocupação
de um posto de trabalho na categoria e carreira de técnico superior, na
2.ª posição remuneratória, no mapa de pessoal do Instituto da Segurança
Social, I. P. — Centro Distrital da Guarda, 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 partir
de 01 de março de 2013.
25 de fevereiro de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Luís
Monteiro.
206791546

