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 MAPA XI

Despesas da Segurança Social por Classificação Funcional 

  
 O Presidente do Conselho Directivo, José Augusto Antunes Gaspar. — A Directora, Maria Isabel Duarte Barreiros. 

 Gabinete de Recursos Humanos

Despacho n.º 22722/2008
Por despacho de 25 de Agosto de 2008, da vogal do conselho directivo 

do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP., no uso da 
competência que lhe é conferida no n.º 7.4, da deliberação n.º 2016/2007, 
de 11 de Outubro, foi, António Augusto da Silva Portela, técnico superior 
de 2.ª classe, do quadro de pessoal deste Instituto, nomeado, precedendo 
concurso interno de acesso limitado, na categoria de técnico superior 1.ª 
classe, do mesmo quadro de pessoal, remunerado pelo escalão 1, índice 
460, com efeitos à data do despacho de nomeação, considerando -se 
exonerado do anterior lugar a partir da data da aceitação do novo lugar. 
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

28 de Agosto de 2008. — A Directora, Isabel Grilo. 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Despacho n.º 22723/2008
Por despacho de 25 de Agosto de 2008, da Vogal do Conselho 

Directivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., Dra. 
Isabel Oliveira, foram nomeadas definitivamente na categoria de 
Técnico Especialista de 1.ª Classe Fisioterapeuta, da carreira de 
Técnico de Diagnóstico e Terapêutica, as candidatas Lurdes Con-
ceição Sebastião e Ana Maria Sanfins Heleno Alves, nos termos do 
n.º 1 do artigo 63.º do Decreto -Lei n.º 564/99, de 21 de Dezembro, 
conjugado com o n.º 4 do artigo 15.º do citado Diploma, e o n.º 8 
do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para os 
lugares do quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde do 
Norte/ex -Sub -Região de Saúde do Porto/Centro de Saúde do Bonfim 
e Batalha/Unidade do Bonfim.

27 de Agosto de 2008. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Fernando Manuel Ferreira Araújo. 

 Despacho n.º 22724/2008
Por despacho de 25 de Agosto de 2008, da Vogal do Conselho Di-

rectivo da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., Dra. Isabel 
Oliveira, foi nomeada definitivamente na categoria de Técnico Especia-
lista de 1.ª Classe Fisioterapeuta, da carreira de Técnico de Diagnóstico 
e Terapêutica, da candidata Gisela Maria Pereira Bruno da Costa, nos 
termos do n.º 1 do artigo 63.º do Decreto -Lei n.º 564/99, de 21 de Dezem-
bro, conjugado com o n.º 4 do artigo 15.º do citado Diploma, e o n.º 8 do 
artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para um lugar 

do quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde do Norte/ex-
-Sub -Região de Saúde do Porto/Centro de Saúde de Barão do Corvo.

27 de Agosto de 2008. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Fernando Manuel Ferreira Araújo. 

 Despacho n.º 22725/2008
Por despacho de 25/08/2008, do vogal do conselho directivo da Ad-

ministração Regional de Saúde do Norte, I. P., foi, nos termos do n.º 1 
do artigo 30.º da Lei n.º 2/2004 de 15 de Janeiro, republicada pela Lei 
n.º 51/2005 de 30 de Agosto, nomeado definitivamente na categoria de 
assessora principal, da carreira de técnico superior do regime geral, Maria 
Judite de Castro Oliveira, para o quadro de pessoal da Administração 
Regional de Saúde do Norte, I.P., com efeitos desde 30/04/2007.

27 de Agosto de 2008. — O Vice -Presidente do Conselho Directivo, 
Fernando Manuel Ferreira Araújo. 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação
Aviso n.º 22964/2008

Concurso de selecção dos professores das escolas do ensino 
particular e cooperativo, incluindo as escolas profissionais, 
para a profissionalização em serviço, ao abrigo do Decreto-
-Lei n.º 287/88, de 19 de Agosto, para o biénio 2008/2010.

De acordo com o aviso n.º 17768/2008 (2.ª Série), publicado no Diário 
da República n.º 113, 2.ª série, de 13 de Junho de 2008, informam -se 
todos os interessados de que, a partir desta data, as listas definitivas de 
candidatos excluídos e os verbetes dos candidatos admitidos e ordenados 
e dos candidatos excluídos, com indicação dos respectivos fundamen-
tos, se encontram disponíveis para consulta e impressão na página da 
DGRHE, http://www.dgrhe.min -edu.pt.

Os candidatos admitidos são ordenados dentro dos respectivos grupos 
por escalão e, para cada um, são indicados os seguintes elementos:

a) Número de ordem no grupo;
b) n.º de candidato
c) Nome;
d) Data de nascimento;
e) Escalão;
f) Classificação académica;
g) Tempo de serviço até 31/08/2007;
h) Dispensa do 2.º ano;
i) Graduação de acordo com o Decreto -Lei n.º 20/2006.
1 de Setembro de 2008. — O Director -Geral, Jorge Sarmento Mo-

rais. 




