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Diário da República, 2.ª série — N.º 207 — 25 de outubro de 2012
Aviso (extrato) n.º 14253/2012

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, na sequência de
procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 95, de 17 de maio de 2011, foi celebrado contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a partir de 17
de setembro de 2012, com o trabalhador Paula Cristina dos Santos Caetano,
para o preenchimento de um posto de trabalho da categoria de Enfermeiro, da
carreira especial de enfermagem, do mapa de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P./ACES Médio Tejo I — Serra
d’Aire, com a remuneração definida nos termos do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, correspondente a 1 252,71 €.
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex-vi n.º 2
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a
seguinte composição:
Presidente: Maria José Rosário Mota Nunes, Enfermeira Supervisora
Vogais efetivos: Maria de Fátima Santos Lopes, Enfermeira Chefe,
que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Maria
Irene Vieira Ferreira Melo, Enfermeira Graduada;
Vogais suplentes: Jorge Miguel Sanches Leal, Enfermeiro Graduado
e Maria Fernanda Pinto Pereira, Enfermeira Graduada.
O período experimental inicia-se com a celebração do referido contrato e tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada
pelo disposto no n.º 1, do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 248/2009, de
22 de setembro.
19 de outubro de 2012. — O Diretor Executivo do ACES Médio
Tejo I — Serra d’Aire, Dr. José Augusto Carreira Oliveira.
206470089

de 31 de dezembro, n.º 3-B/2010, de 28 de abril, n.º 64/2011, de 22 de
dezembro, e considerando o disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91,
de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro,
e na Portaria n.º 144/2012, de 16 de maio, delego na subdiretora-geral,
licenciada Teresa Cristina Lucas Evaristo, as seguintes competências:
1 — Superintender, coordenar e praticar os necessários atos administrativos no âmbito das atribuições acometidas à Direção de Serviços
de Tecnologias e Sistemas de Informação, designadamente as previstas
no artigo 4.º da Portaria n.º 144/2012, de 16 de maio;
2 — Superintender, coordenar e praticar os necessários atos administrativos no âmbito das atribuições acometidas à Direção de Serviços
de Administração Financeira e Recursos Humanos, designadamente as
previstas nas alíneas a), b), f), g), h), i), j) e l) do artigo 5.º da Portaria
n.º 144/2012, de 16 de maio.
3 — Superintender, coordenar e praticar os necessários atos administrativos no âmbito das atribuições acometidas à Direção de Serviços
de Estatísticas da Ciência e Tecnologia e da Sociedade de Informação,
no que se refere à área da sociedade de informação, designadamente as
previstas no artigo 3.º da Portaria n.º 144/2012, de 16 de maio.
A presente delegação de competências é feita sem prejuízo dos poderes
de avocação e superintendência.
17 de outubro de 2012. — A Diretora-Geral, Luísa Canto e Castro
Loura.
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Direção Regional de Educação do Norte
Escola Secundária de Alberto Sampaio

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P.
Aviso (extrato) n.º 14254/2012
No seguimento de processo de recrutamento de médicos, com a especialidade de saúde pública, que concluíram o respetivo internato médico
na 1.ª época de 2012, para preenchimento de dois postos de trabalho na
categoria de assistente, do mapa de pessoal do Agrupamento de Centros
de Saúde do Alentejo Central I, visando o exercício de funções em regime
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
e conforme aviso n.º 8748/2012, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 123, de 27 de junho de 2012, torna-se público que o procedimento ficou deserto por desistência da única candidata.

Aviso n.º 14256/2012
Nos termos do disposto no 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 na sala
dos professores desta Escola a lista de antiguidade do pessoal docente
deste estabelecimento de ensino reportada a 31 de agosto de 2012.
Da referida lista cabe reclamação no prazo de 30 dias a contar da
data da publicação deste aviso a apresentar ao dirigente máximo do
serviço.
18 de outubro de 2012. — A Diretora, Maria Manuela Ribeiro de
Almeida Gomes.
206465926

16 de outubro de 2012. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula
Alexandra Ângelo Ribeiro Marques.
206465901
Aviso n.º 14255/2012
Findo o prazo de recrutamento de médicos, com a especialidade de
medicina geral e familiar que concluíram o respetivo internato médico
na 1.ª época de 2012, cujo aviso de abertura n.º 8625/2012, foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 26 de junho de 2012,
torna-se pública a lista de classificação final, homologada pelo Conselho
Diretivo, desta ARS, em 04/10/2012:
Lista de classificação final
Andreia Pedroso da Silva — 16,8 Valores
Sónia Isabel Nunes Martins a)
a) Candidata excluída por desistência
16 de outubro de 2012. — A Vogal do Conselho Diretivo, Paula
Alexandra Ângela Ribeiro Marques.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Agrupamento de Escolas de Alijó
Declaração de retificação n.º 1367/2012
Por ter saído com inexatidão o despacho (extrato) n.º 13528/2012,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 200, de 17 de outubro
de 2012, retifica-se que onde se lê:
«No cumprimento do estipulado no ponto 5 do artigo 21 do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril e dos pontos 2 e 3 do artigo 24 do
mesmo Decreto-lei, designo o Professor Luís Manuel Rodrigues Cardoso, do Grupo de Recrutamento 110, como Adjunto da Diretora do
Agrupamento de Escolas de Alijó, com efeitos a 30 de junho de 2011»
deve ler-se:
«No cumprimento do estipulado no n.º 5 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, e dos n.os 2 e 3 do artigo 24.º do
mesmo Decreto-Lei, designo a professora Celina Maria Marinheira
Dias Fernandes Pinto, do grupo de recrutamento 100, como adjunta
da diretora do Agrupamento de Escolas de Alijó, com efeitos a 30
de junho de 2011.»
18 de outubro de 2012. — A Diretora, Maria Margarida Marinheira
Dias Cascarejo.
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Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
Despacho n.º 13903/2012
Delegação de Competências
os

Nos termos dos n. 2 e 4 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64-A/2008,

Agrupamento de Escolas de Eiriz
Aviso n.º 14257/2012
Nos termos do disposto no artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 75/2008,
de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho,

