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Diário da República, 2.ª série — N.º 23 — 2 de Fevereiro de 2011
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P.

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Aviso (extracto) n.º 3481/2011
Findo o prazo de recrutamento de médicos, com a especialidade de
medicina geral e familiar, que concluíram o respectivo internato médico na 2.ª época de 2010, na Região de Saúde do Algarve, publicado
no Diário da República n.º 171, 2.ª série, de 2 de Setembro de 2010,
aviso n.º 17374/2010, torna-se pública a lista de classificação final,
homologada pelo Presidente do Conselho Directivo desta ARS, em 21
de Janeiro de 2011.

Aviso (extracto) n.º 3482/2011
Em cumprimento do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que a trabalhadora Susana Augusta da Costa Afonso, assistente principal da carreira
dos técnicos superiores de saúde, ramo de laboratório, posicionada entre
os níveis remuneratórios 27 e 28 da tabela remuneratória única, cessou
funções por motivo de falecimento, em 22 de Janeiro de 2011.
25 de Janeiro de 2011. — O Presidente, Prof. Doutor José Pereira
Miguel.
204272778

Lista de classificação final
Judith Conesa — 15.08
Liliya Chaban — 13.76
Angela Danilov — 11.52
21 de Janeiro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, Rui
Lourenço.
204271319
Deliberação (extracto) n.º 322/2011
Por deliberação do Conselho Directivo de 22/12/2010, cessou o
concurso interno geral para preenchimento de 5 postos de trabalho na
categoria de Chefe de Serviço da carreira de Saúde Pública, aberto pelo
Aviso (extracto) n.º 10700/2006, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 188, de 28 de Setembro de 2006 e regulado pela Portaria
n.º 44/98, de 27 de Janeiro, atendendo ao disposto nos n.º 1 e 2 do Despacho n.º 15248-A/2010 do Ministro do Estado e das Finanças de 7 de
Outubro de 2010, já que se trata de um concurso de progressão para a
categoria de Chefe de Serviço da carreira especial médica e não há lista
de classificação final homologada com data anterior a 8 de Outubro.
20 de Janeiro de 2011. — O Presidente do Conselho Directivo, Rui
Eugénio Ferreira Lourenço.
204271368
Nome

Carreira

Declaração de rectificação n.º 259/2011
Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.ª série,
n.º 5, de 7 de Janeiro de 2011, a p. 986, o contrato (extracto) n.º 13/2011,
rectifica-se que onde se lê «ao décimo quinto dia do mês de Dezembro de 2010» deve ler-se «ao sexto dia do mês de Dezembro de 2010».
25 de Janeiro de 2011. — O Presidente, José Pereira Miguel.
204272753

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direcção Regional de Educação do Norte
Escola Secundária do Abade de Baçal, Bragança
Despacho (extracto) n.º 2389/2011
De acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, publica-se a celebração dos seguintes contratos de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:
Categoria

Posição remuneratória

Início
do contrato

Maria Belmira Alves . . . . . . . . . . . . . . . Assistente Operacional Assistente Operacional Entre a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória 01/11/2010
da categoria e o 1.º e 2.º nível remuneratório da tabela de remuneração única.
Matilde Fátima Gordo Amaro . . . . . . . . Assistente Operacional Assistente Operacional Entre a 1.ª e a 2.ª posição remuneratória 01/11/2010
da categoria e o 1.º e 2.º nível remuneratório da tabela de remuneração única.
Ramiro Adriano Bernardo Bordelo . . . . Assistente Operacional Assistente Operacional 1.ª posição remuneratória da categoria e 01/11/2010
o 1.º nível remuneratório da tabela de
remuneração única
25 de Janeiro de 2011. — A Presidente da Comissão Administrativa Provisória, Maria Teresa Martins Rodrigues Sá Pires.

Agrupamento Vertical de Escolas de Amarante
Aviso n.º 3483/2011
Nos termos do disposto no artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, faz-se público que se encontra afixada no placard na
Escola E. B. 2,3 de Amarante a lista de Antiguidade do Pessoal Não
Docente, deste Agrupamento Vertical de Escolas de Amarante referente
a 31 de Dezembro de 2010.
Os funcionários dispõem de 30 dias, a contar da data de publicação
deste Aviso para reclamação nos termos do artigo 96.º de Decreto-Lei
n.º 100/99.
25 de Janeiro de 2011. — A Directora, Dina Anjos Sanches.
204273003

Escola Secundária com 3.º Ciclo Aurélia de Sousa
Despacho n.º 2390/2011
Rectificação do despacho n.º 1924/2011
Nos termos do ponto 5 do Artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de
22 de Abril, e em conformidade com a alínea b) do ponto 1 do Artigo 2.º
do Despacho 9745/2009, de 8 de Abril, nomeio adjunta da Direcção,
em regime de substituição, enquanto durar o impedimento do titular do

204269895

cargo, a docente Ana Helena de Oliveira Gomes Sequeira do quadro de
Escola, código 550 com efeitos a partir de 17-01-2011.
26-01-2011. — A Directora, Delfina Augusta Araújo Rodrigues.
204270266

Escola Secundária D. Maria II
Declaração de rectificação n.º 260/2011
Rectificação ao aviso n.º 1776/2011, publicado no Diário
da República, 2.ª série, de 18 de Janeiro de 2011
Por ter saído com inexactidão, rectifica-se que onde se lê:
«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 definitiva de classificação final do
procedimento concursal comum, para preenchimento de um posto de trabalho — Assistente Operacional — tendo em vista o exercício de funções
em regime de Contrato em Funções Públicas por Tempo Indeterminado,
publicado no dia 18 de Janeiro de 2011 pelo Aviso n.º 1776/2011.»
deve ler-se:
«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 definitiva de
classificação final do procedimento concursal comum, para preenchimento de quatro postos de trabalho — assistente operacional — tendo

