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por tempo indeterminado para o exercício de Funções Públicas com 
Helena Maria Gameiro Costa Pires, para ocupação de um posto de 
trabalho na categoria e carreira de Assistente Técnico, posição remu-
neratória 1, no mapa de pessoal deste Instituto — Centro Distrital de 
Lisboa — Unidade de Gestão do Atendimento, 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 18 de Agosto de 2010.

2010 -07 -08. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de 
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

203465986 

 Aviso (extracto) n.º 13979/2010
Por despacho de 08 de Julho de 2010 do Vogal do Conselho Directivo 

e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato 
por tempo indeterminado para o exercício de Funções Públicas com Ana 
Paula Marques Cordeiro Costa, para ocupação de um posto de trabalho 
na categoria e carreira de Assistente Técnico, posição remuneratória 1, no 
mapa de pessoal deste Instituto — Centro Nacional de Pensões — área 
de Prestações e Atendimento, aprovado nos termos do n.º 3 do artigo 5.º 
da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos ao dia seguinte ao 
da publicação no Diário da República.

2010 -07 -08. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de 
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

203465759 

 Aviso (extracto) n.º 13980/2010
Por despacho de 08 de Julho de 2010 do Vogal do Conselho 

Directivo e após procedimento concursal, foi autorizada a cele-
bração de contrato por tempo indeterminado para o exercício de 
Funções Públicas com Maria Manuela Vicente Ribeiro Oliveira, 
para ocupação de um posto de trabalho na categoria e carreira de 
Assistente Técnico, posição remuneratória 1, no mapa de pessoal 
deste Instituto — Centro Distrital de Lisboa — Unidade de Gestão 
do Atendimento, aprovado nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei 
n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos ao dia seguinte ao 
da publicação no Diário da República.

2010-07-08. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de 
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

203466074 

 Aviso (extracto) n.º 13981/2010
Por despacho de 08 de Julho de 2010 do Vogal do Conselho Di-

rectivo e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração 
de contrato por tempo indeterminado para o exercício de Funções 
Públicas com Maria João Henriques Neves, para ocupação de um 
posto de trabalho na categoria e carreira de Assistente Técnico, po-
sição remuneratória 1, no mapa de pessoal deste Instituto — Centro 
Distrital de Lisboa — Unidade de Gestão do Atendimento, aprovado 
nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de 
Fevereiro, com efeitos ao dia seguinte ao da publicação no Diário 
da República.

2010-07-08. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de 
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

203466025 

 Aviso (extracto) n.º 13982/2010
Por despacho de 08 de Julho de 2010 do Vogal do Conselho Directivo 

e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato 
por tempo indeterminado para o exercício de Funções Públicas com 
Renato Augusto Duarte Lopes Celestino, para ocupação de um posto 
de trabalho na categoria e carreira de Assistente Técnico, posição re-
muneratória 3, no mapa de pessoal deste Instituto — Centro Distrital de 
Lisboa — Unidade de Gestão do Atendimento, aprovado nos termos do 
n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos 
ao dia seguinte ao da publicação no Diário da República.

2010 -07 -08. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de 
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

203466188 

 Aviso (extracto) n.º 13983/2010

Por despacho de 08 de Julho de 2010 do Vogal do Conselho Directivo 
e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato 

por tempo indeterminado para o exercício de funções públicas com Mi-
chael Viegas Rosa, para ocupação de um posto de trabalho na categoria 
e carreira de Assistente Técnico, posição remuneratória 1, no mapa de 
pessoal deste Instituto — Centro Distrital de Setúbal — Unidade de 
Prestações e Atendimento, aprovado nos termos do n.º 3 do artigo 5.º 
da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos ao dia seguinte 
ao da publicação no Diário da República.

2010 -07 -08. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de 
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

203466122 

 Aviso (extracto) n.º 13984/2010
Por despacho de 08 de Julho de 2010 do Vogal do Conselho Directivo 

e após procedimento concursal, foi autorizada a celebração de contrato 
por tempo indeterminado para o exercício de Funções Públicas com 
Maria Manuela Vicente Ribeiro Oliveira, para ocupação de um posto 
de trabalho na categoria e carreira de Assistente Técnico, posição re-
muneratória 1, no mapa de pessoal deste Instituto — Centro Distrital de 
Lisboa — Unidade de Gestão do Atendimento, aprovado nos termos do 
n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de Fevereiro, com efeitos 
ao dia seguinte ao da publicação no Diário da República.

2010 -07 -08. — A Directora da Unidade de Gestão Administrativa de 
Recursos Humanos, Lurdes Lourenço.

203466877 

 MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE 
SOCIAL E DA EDUCAÇÃO

Despacho n.º 11476/2010
No desenvolvimento da Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro, e das re-

gras constantes do Decreto -Lei n.º 147/97, de 11 de Junho, o Governo, 
representado pelos Secretários de Estado da Administração Educativa 
e da Inserção Social e a Associação Nacional de Municípios Portugue-
ses, representada pelo respectivo presidente, acordaram o processo de 
envolvimento das autarquias locais no Programa de Expansão e De-
senvolvimento da Educação Pré -Escolar através da celebração de um 
protocolo de cooperação assinado em 28 de Julho de 1998.

A partir do ano lectivo de 2000 -2001, mantendo -se sempre como 
base de entendimento o mencionado protocolo de cooperação e em 
cumprimento do mesmo, tem vindo a ser assegurada a actualização de 
alguns pontos, nomeadamente os relativos ao apoio financeiro assegu-
rado pelo Estado.

Importando fixar, para o ano lectivo de 2009 -2010, o apoio financeiro 
estabelecido no protocolo de cooperação assinado em 28 de Julho de 
1998, determina -se que para o ano lectivo de 2009 -2010 mantêm -se os 
valores previstos no despacho n.º 13 503/2009, de 27 de Maio, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 11, de 9 de Junho de 2009, nos 
exactos termos aí estabelecidos.

7 de Julho de 2010. — A Ministra do Trabalho e da Solidariedade 
Social, Maria Helena dos Santos André. — A Ministra da Educação, 
Maria Isabel Girão de Melo Veiga Vilar.

203463888 

 Despacho n.º 11477/2010
No desenvolvimento da Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro, e das regras 

constantes do Decreto -Lei n.º 147/97, de 11 de Junho, bem como dos 
princípios consignados no Pacto de Cooperação para a Solidariedade 
Social, o Governo, representado pelos Ministros do Trabalho e da So-
lidariedade Social e da Educação, a União das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, a União das Misericórdias Portuguesas e a 
União das Mutualidades Portuguesas, representadas pelos respectivos 
presidentes, acordaram o processo de envolvimento dos estabelecimentos 
de educação pré -escolar das instituições particulares de solidariedade 
social no Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-
-Escolar, através da celebração de um protocolo de cooperação assinado 
em 7 de Maio de 1998. A partir do ano lectivo de 2000 -2001, mantendo-
-se sempre como base de entendimento o mencionado protocolo de 
cooperação e em cumprimento do mesmo, tem vindo a ser assegurada 
a actualização de alguns pontos, nomeadamente, os relativos ao apoio 
financeiro assegurado pelo Estado. Assim, importando fixar, para o ano 
de lectivo 2009 -2010, o apoio financeiro estabelecido no protocolo de 
cooperação, assinado em 7 de Maio de 1998, bem como o valor a que se 
refere o n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento do Fundo de Compensação 
Sócio -Económica, aprovado pelo despacho conjunto n.º 413/99, de 16 de 




