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 Declaração de rectificação n.º 1640/2010
Por ter sido publicado com inexactidão o aviso (extracto) 

n.º 15 723/2010, no Diário da República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de 
Agosto de 2010, rectifica -se que onde se lê:

«Aviso — Procedimento concursal comum para recrutamento de 
trabalhador com vista à constituição de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, para o preenchimento de 4 postos 
de trabalho destinados a técnicos de diagnóstico e terapêutica, no 
âmbito regional do Mapa de Pessoal da ARS Algarve, IP.

3 — Local de trabalho
As funções serão exercidas nas seguintes instalações:
Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve I — Central: 1 posto 

de trabalho
7 — Prazo de validade
O presente recrutamento destina -se ao preenchimento dos 4 postos 

de trabalho colocados a concurso, e para os que, precedido, de parecer 
favorável dos membros do Governo responsáveis pelas finanças e pela 
Administração Pública, venham a ser considerados necessários nos 
serviços abrangidos pela ARS Algarve, I. P., no prazo de dois anos.

Vogais suplentes:
2.º  Elsa Patrícia Vieira de Bastos, técnica de 1.ª Classe, área de 

Higiene Oral — ACES Barlavento.»

deve ler -se:
«Aviso — Procedimento concursal comum para recrutamento de 

trabalhador com vista à constituição de relação jurídica de emprego pú-
blico por tempo indeterminado, para o preenchimento de cinco postos 
de trabalho destinados a técnicos de diagnóstico e terapêutica, no 
âmbito regional do mapa de pessoal da ARS Algarve, I. P.

3 — Local de trabalho:
As funções serão exercidas nas seguintes instalações:
Agrupamento de Centros de Saúde do Algarve I — Central: 

dois postos de trabalho.
7 — Prazo de validade:
O presente recrutamento destina -se ao preenchimento dos cin-

co postos de trabalho colocados a concurso e para os que, precedidos 
de parecer favorável dos membros do Governo responsáveis pelas 
finanças e pela Administração Pública, venham a ser considerados 
necessários nos serviços abrangidos pela ARS Algarve, I. P., no prazo 
de dois anos.

Vogais suplentes:
2.º  Elsa Patrícia Vieira dos Santos, técnica de 1.ª classe, área de 

higiene oral — ACES Barlavento.»
6 de Agosto de 2010. — O Vogal do Conselho Directivo, Joaquim 

Grave Ramalho.
203586043 

 Direcção-Geral da Saúde

Despacho (extracto) n.º 13184/2010
Ao abrigo do disposto no n.os 4, 5 e 6 do artigo 4.º do Decreto -Lei 

n.º 82/2009, de 2 de Abril, conjugado com a alínea d) do n.º 1 do 
artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro, com a re-
dacção dada pelo artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 81/2009, de 2 de Abril, 
designo, em comissão de serviço, Delegada de Saúde, a assistente 
graduada da carreira médica de saúde pública, Dr.ª Margarida Rosa 
Rocha Moreno Cosme, cessando nesta data as funções de Delegada 
de Saúde Adjunta, sob proposta do Conselho Directivo da Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., ouvido o 
Director Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde — ACES 
Seixal -Sesimbra.

O presente despacho produz efeitos desde 1 de Agosto de 2010.
Lisboa, 3 de Agosto de 2010. — O Director -Geral, Francisco George.

203588758 

 Hospital de Reynaldo dos Santos

Aviso (extracto) n.º 16264/2010
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 3 do artigo 17.º 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, torna -se público que, na sequência 

de procedimento concursal com vista à ocupação de cinco postos de 
trabalho do mapa de pessoal do Hospital de Reynaldo dos Santos, na 
categoria de Assistente de Cirurgia Geral da Carreira Especial Médica, 
foram celebrados contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, com as Dr.as Maria Margarida Brilhante Santos, Ana 
Catarina Beirão Rafael da Costa Caseiro e Angeles Rábago Galindo, 
com efeitos à data da publicação.

Hospital de Reynaldo dos Santos, Vila Franca de Xira, 28 de Julho 
de 2010. — Pelo Conselho de Administração, Lourenço Braga, vogal 
executivo.

203587583 

 Aviso (extracto) n.º 16265/2010
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Por-

taria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados no decurso da aplicação dos 
métodos de selecção, relativos ao procedimento concursal comum com 
vista ao preenchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria de 
assistente operacional (motorista), do mapa de pessoal do Hospital de 
Reynaldo dos Santos, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, conforme Aviso n.º 4763/2010 publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 46, de 08 de Março:

Francisco António Guedes Silvano — 15 Valores

Nos termos do n.º 2 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009 de 22 de 
Janeiro a lista unitária de ordenação final foi homologada por Despacho 
do Conselho de Administração do Hospital de Reynaldo dos Santos de 
13/07/2010. Da homologação da lista de ordenação final cabe recurso 
hierárquico ou tutelar, nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

Hospital Reynaldo dos Santos, Vila Franca de Xira, 02 de Agosto 
de 2010. — Pelo Conselho de Administração, Dr. Lourenço Braga, 
Vogal Executivo.

203588214 

 Aviso (extracto) n.º 16266/2010

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 
um posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Supe-
rior — Serviço Social, do mapa de pessoal do Hospital de Rey-
naldo dos Santos.

1 — Nos termos do disposto nos n.os 6 e 7 do artigo 6.º, na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 7.º, no artigo 50.º, no n.º 4 do artigo 53.º e do ar-
tigo 54.º, todos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro (adiante 
designada por LVCR), na Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro 
(adiante designada por Portaria), torna  -se público que por delibera-
ção do Conselho de Administração do Conselho de Administração do 
Hospital de Reynaldo dos Santos de 28 de Julho de 2010, se procede 
à abertura do procedimento concursal comum, pelo prazo de 10 dias 
úteis a contar da data da publicação do presente Aviso no Diário da 
República, para ocupação de 1 posto de trabalho, da carreira/categoria 
de Técnico Superior — Serviço Social, do mapa de Pessoal do Hospital 
de Reynaldo dos Santos.

2 — Não foi efectuada consulta prévia à Entidade Centralizada para 
Constituição de Reservas de Recrutamento, nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 4.º e artigo 54.º da referida Portaria, uma vez que, não tendo ainda 
sido publicitado qualquer procedimento concursal para constituição de 
reserva de recrutamento, e até à sua publicitação, fica temporariamente 
dispensada a obrigatoriedade da referida consulta.

3 — Caracterização do posto de trabalho: 1 posto de trabalho previsto 
e não ocupado na carreira/categoria de técnico superior de serviço social, 
à qual correspondem, funções de consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natu-
reza técnica e ou, cientifica, que fundamentam e preparam a decisão; 
elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projectos 
com diversos graus de complexidade, e execução de outras activida-
des de apoio geral ou especializado nas áreas de actuação comuns, 
instrumentais e operativas dos órgãos e serviços; funções exercidas 
com responsabilidade e autonomia técnica, ainda com enquadramento 
superior qualificado; representação do órgão ou serviço em assuntos da 
sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por 
directivas ou orientações superiores.
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4 — Local de trabalho: Hospital de Reynaldo dos Santos — Vila 
Franca de Xira, ou em qualquer outra instituição com a qual este estabe-
lecimento tenha ou venha a ter acordos ou protocolos de colaboração.

5 — Posicionamento remuneratório: Os níveis remuneratórios no 
qual se enquadra o técnico superior a contratar situa  -se entre o 15.º 
e o 19.º, no entanto este valor poderá ser objecto de negociação e terá 
lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal, nos 
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 55 da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de Fevereiro.

6 — Legislação aplicável: O presente procedimento rege -se pe-
las disposições da LVCR, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro e Decreto -Lei n.º 69 -A/2009, de 24 
de Março, Decreto  -Lei n.º 121/2008, de 11 de Julho; Decreto Regu-
lamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho, Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
Janeiro, Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, Portaria n.º 1553 -C/2008, 
de 31 de Dezembro e Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção 
que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

7 — Requisitos gerais de admissão: Ser detentor de relação jurídica 
de Emprego público por tempo indeterminado ou de contrato de trabalho 
em funções públicas a termo determinado ou determinável no âmbito 
do Ministério da Saúde, e possuir os requisitos previstos no artigo 8.º 
da LVCR, a saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Cons-
tituição,

convenção internacional ou lei especial;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não interdito 

para o exercício das funções que se propõe desempenhar;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

das funções;
e) Ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

7.1 — Nível habilitacional: poderão candidatar -se ao posto de trabalho 
os candidatos que possuam Licenciatura em Serviço Social, a que corres-
ponde o grau de complexidade 3 de acordo com o previsto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 44.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro;

Os candidatos devem reunir todos os requisitos referidos, até à data 
limite para apresentação das candidaturas.

7.2 — No presente procedimento não existe possibilidade de substi-
tuição do nível habilitacional por experiência profissional.

7.3 — Não serão admitidos candidatos que, cumulativamente, se 
encontrem integrados nas carreiras, sejam titulares das categorias em 
referência e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos de 
trabalho no mapa de pessoal do Hospital de Reynaldo dos Santos, idên-
ticos aos postos de trabalho para cuja ocupação se publicita o referido 
procedimento.

8 — Formalização da candidatura: as candidaturas deverão ser for-
malizadas em suporte papel, através do preenchimento do formulário de 
candidatura ao procedimento concursal, publicitado pelo despacho da 
Directora -Geral da Administração e do Emprego Público n.º 11 321/2009, 
de 29 de Abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 
de Maio, e que se encontra disponível na página electrónica do Hospital 
de Reynaldo dos Santos, no endereço www.hvfxira.min -saude.pt.

8.1 — Com a candidatura deverão ser entregues, os seguintes do-
cumentos:

Fotocópia do certificado das habilitações literárias;
Declaração emitida pelo Serviço a que o candidato pertence, devi-

damente actualizada, da qual conste a modalidade da relação jurídica 
de emprego público que detém, o tempo de execução das actividades 
inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade das mesmas;

Declaração de conteúdo funcional emitida pelo Responsável do ser-
viço onde o candidato executou e ou executa actividades inerentes ao 
posto de trabalho a ocupar;

Curriculum vitae detalhado e actualizado;
Comprovativo da avaliação de desempenho relativa ao último período, 

não superior a 3 anos, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 11.º 
da citada Portaria.

8.2 — A candidatura deverá ser apresentada até ao termo do prazo 
referido no ponto 1, pessoalmente na Rua Dr. Luís César Pereira n.º 1, 
2600 -178 Vila Franca de Xira, das 9.00 às 12.30 horas e das 14.00 às 
16.00 horas ou através de correio registado com aviso de recepção para 
a mesma morada.

8.3 — Os candidatos que não formalizem a respectiva candidatura, 
nos termos e com os documentos referidos neste aviso, serão excluídos 
do presente procedimento.

9 — Métodos de selecção: Este procedimento concursal comum de 
recrutamento é urgente devido à necessidade de prosseguir as activida-
des constantes dos postos de trabalho enunciados, pelo que, de acordo 
com o previsto no n.º 4 do artigo 53.º da LVCR e do n.º 2 do artigo 6.º 
e artigo 7.º da Portaria, os candidatos realizarão os seguintes métodos 
de selecção:

a) Prova de conhecimentos, prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 53.º 
da LVCR e no artigo 6.º da Portaria, aos candidatos com relação jurídica 
de emprego público por tempo determinado ou determinável;

b) Avaliação curricular, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da 
LVCR e no artigo 6.º da Portaria, aos candidatos com relação jurídica 
de emprego público por tempo indeterminado previamente estabele-
cida, e,

c) A todos os candidatos, independentemente da natureza da relação 
jurídica de emprego público prévia, entrevista profissional de selecção, 
prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º da mesma Portaria.

9.1 — A prova de conhecimentos (PC) — visa avaliar os conheci-
mentos académicos e ou profissionais e as competências técnicas dos 
candidatos necessários ao exercício de determinada função. A ponderação 
para a valoração final da prova de conhecimentos é de 70 %, de acordo 
com o disposto no artigo 6.º da Portaria.

A prova de conhecimentos será escrita e terá a duração de 90 minutos, 
incidindo sobre as seguintes matérias:

Lei n.º 12 -A/2008, de 27  -02 (regime de vinculações, carreiras e 
remunerações dos trabalhadores);

Lei n.º 59/2008, de 11  -09 (regime de contrato de trabalho em funções 
públicas);

Lei n.º 58/2008, de 09  -09 (estatuto disciplinar dos trabalhadores que 
exercem funções públicas);

Decreto  -Lei n.º 442/91, de 15  -11 (aprova o Código do Procedi-
mento Administrativo com as alterações introduzidas pelo Decreto  -Lei 
n.º 6/96, de 31  -01;

Regulamento Interno do Hospital de Reynaldo dos Santos (Natureza, 
missão e atribuições e orgânica do Hospital de Reynaldo dos Santos), 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 193, de 08 de Outubro 
de 2007.

Lei n.º 48/2004, 24 de Agosto (Lei de enquadramento orçamental).
Decreto -Lei n.º 188/2003, de 20 de Agosto (modelo de estrutura 

orgânica das instituições hospitalares públicas);
Conteúdo funcional da área de actividade.

9.2 — Avaliação Curricular (AC) — visa analisar a qualificação dos 
candidatos, considerados e ponderados os elementos de maior relevância 
para o posto de trabalho a ocupar designadamente, a habilitação acadé-
mica (HA) exigida, a formação profissional dos últimos 3 anos (FP), a 
experiência profissional (EP) relacionada com as funções inerentes ao 
posto de trabalho e a avaliação de desempenho (AD) dos últimos três 
anos inerentes ao posto de trabalho a que se candidata. A ponderação 
para a valoração final da avaliação curricular é de 70 %, de acordo com 
o disposto no artigo 6.º da Portaria.

9.3 — Entrevista profissional de selecção (EPS) — visa avaliar, de-
forma objectiva e sistemática, a experiência profissional e aspectos 
comportamentais evidenciados durante a interacção estabelecida entre 
o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com 
a capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. Para 
cada entrevista profissional de selecção é elaborada uma ficha individual 
contendo o resumo dos temas abordados, os parâmetros de avaliação e a 
classificação obtida em cada um deles. Será elaborado um guião de ques-
tões directamente relacionadas como perfil de competências previamente 
estabelecido, associado a uma grelha de avaliação individual.

A entrevista será avaliada segundo os seguintes níveis classificati-
vos:

Elevado — 20 valores, Bom — 16 valores, Suficiente — 12 valores, 
Reduzido — 8 valores e Insuficiente — 4 valores. A ponderação para 
a valoração final (VF) da entrevista profissional de selecção é de 30 %, 
de acordo com o disposto no artigo 7.º da Portaria.

10 — A valoração de cada um dos métodos de selecção e a valoração 
final, expressa  -se numa escala de 0 a 20 valores, em resultado da média 
aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada 
método de selecção, considerando -se excluídos os candidatos que não 
compareçam a qualquer um dos métodos de selecção ou que obtenham 
uma valorização inferior a 9,5 valores em cada um dos métodos, bem 
como nas fases que o comportem e na classificação final.

VF = (PC × 70 %) + (EPS × 30 %).
VF = (AC × 70 %) + (EPS × 30 %).
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Cada um dos métodos de selecção é eliminatório, de acordo com o 
disposto no n.º 12 do artigo 18.º da Portaria.

11.2 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de 
selecção intercalar é efectuada através de lista, ordenada alfabetica-
mente, afixada no placard do Serviço de Gestão de Recursos Humanos 
do Hospital de Reynaldo dos Santos e disponibilizada na sua página 
electrónica.

11.3 — Os candidatos aprovados em cada método de selecção serão 
convocados para a realização do método seguinte por uma das formas 
previstas no n.º 3, do artigo, 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009.

11.4 — Os candidatos excluídos são notificados para a realização 
da audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo, pelas formas indicadas no número anterior.

11 — Lista unitária de ordenação final: a ordenação final dos candi-
datos é unitária, apesar da aplicação de métodos de selecção diferentes, 
consoante a natureza da relação jurídica de emprego público prévia, nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 54.º da LVCR.

A lista unitária de ordenação final, após homologação, é publicada 
na 2.ª série do Diário da República, afixada no placard do Serviço 
Gestão de Pessoal e Recursos Humanos do Hospital de Reynaldo dos 
Santos e disponibilizada na sua página electrónica, no endereço www.
hvfxira.min -saude.pt.

12 — Em situações de igualdade de valoração, serão observados 
os critérios de ordenação preferencial estipulados no artigo 35.º da 
Portaria.

13 — O exercício de direito dos interessados deverá ser feito através 
do preenchimento de formulário tipo, publicado no Diário da Repú-
blica, n.º 89, 2.ª série, de 8 de Maio de 2009, através do Despacho 
n.º 11321/2009.

14 — Sempre que solicitadas, serão facultadas aos candidatos, as 
actas do júri, com os parâmetros de avaliação e respectiva ponderação, 
a grelha classificativa e o sistema de valoração final de cada método 
de selecção.

15 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
16 — Júri nomeado:
O júri terá a seguinte composição, sendo que o 1.º vogal efectivo 

substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos:

Presidente: Dr.ª Maria João Real Nunes Pinto Toste, técnica supe-
rior — Serviço Social, Hospital de Reynaldo dos Santos.

Vogais efectivos:

1.º Vogal: Dr.ª Ana Margarida Neves Carvalho, técnica superior — 
Serviço Social, Hospital de Reynaldo dos Santos.

2.º Vogal: Dr.ª Carla Sofia Lopes de Matos, técnica superior — Serviço 
Social, Hospital de Reynaldo dos Santos.

Vogais suplentes:

1.º Vogal: Dr.ª Maria José Silvestre Ferreira Nunes, técnica supe-
rior — Serviço Social, Hospital de Reynaldo dos Santos.

2.º Vogal: Dr.ª Ana Maria Prata Cebola, técnica superior — Serviço 
Social, Centro Hospitalar Médio Tejo, Unidade de Tomar

17 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupu-
losamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

18 — Publicitação: Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da 
Portaria, o presente aviso será publicado: na Bolsa de Emprego Público 
(www.bepgov.pt), disponível para consulta no 1.º dia útil seguinte à 
publicação na 2.ª série do DR na página electrónica do Hospital de 
Reynaldo dos Santos, em www.hvfxira.min -saude.pt, e por extracto, 
no prazo máximo de três dias úteis contado da mesma data, num jornal 
de expansão nacional.

19 — O contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado a celebrar na sequência do presente recrutamento está sujeito 
a um período experimental com a duração de 240 dias, destinado a 
comprovar se o trabalhador possui as competências exigidas pelo posto 
de trabalho que vai ocupar, nos termos das disposições conjugadas do 
n.º 1 do artigo 73.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 76.º do Regime do 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas (Anexo I à Lei n.º 59/2008, 
de 11 de Setembro).

3 de Agosto de 2010. — O Conselho de Administração, Dr. Lourenço 
Braga, Vogal Executivo.

203588288 

 Aviso (extracto) n.º 16267/2010
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 3 do artigo 17.º 
da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, torna -se público que, na sequência 
de procedimento concursal com vista à ocupação de um posto de trabalho 
do mapa de pessoal do Hospital de Reynaldo dos Santos, na categoria 
de técnico de 2.ª classe, área de fisioterapia, da carreira de técnico de 
diagnóstico e terapêutica, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com Nuno Tiago Ribeiro Ferreira, 
com efeitos à data da publicação.

Vila Franca de Xira, 06 de Agosto de 2010. — O Conselho de Admi-
nistração, Lourenço Braga, Vogal Executivo.

203588393 

 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Delegação Regional do Centro

Aviso n.º 16268/2010
Na sequência do procedimento concursal comum, publicado no Di-

ário da República, 2.ª série, n.º 179, de 15/09/2009, foi autorizada, por 
deliberação do Conselho Directivo de 28/05/2010, e nos termos do 
n.º 3 do artigo 17.º, do n.º 1 do artigo 9.º e n.º 1 do artigo 21.º, da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, a celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado com Maria Fernanda 
Pereira Coelho, para ocupação de um posto de trabalho da carreira de 
Enfermagem, categoria de Enfermeiro -Chefe, constante no Mapa de 
Pessoal da Delegação Regional do Centro do Instituto da Droga e da 
Toxicodependência, I. P., ficando a trabalhadora posicionada no 7.º es-
calão, índice 300, da respectiva carreira, constantes do anexo II — mapa 
IV do Decreto -Lei n.º 411/99, de 15 de Outubro e actualização resultante 
da Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de Dezembro. Este contrato produz 
efeitos a 1 de Julho de 2010.

27 de Julho 2010. — O Delegado Regional do Centro, António Carlos 
de Paiva Ramalheira

203587048 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 13185/2010
Havendo necessidade de assegurar o normal funcionamento do Mi-

nistério da Educação nas minhas ausências e impedimentos, designo 
para me substituir no período compreendido entre 9 e 13 de Agosto de 
2010 o Prof. Doutor José Alexandre da Rocha Ventura Silva, Secretário 
de Estado Adjunto e da Educação.

6 de Agosto de 2010. — A Ministra da Educação, Maria Isabel Girão 
de Melo Veiga Vilar.

203584804 

 Direcção Regional de Educação do Norte

Agrupamento de Escolas de Manhente

Despacho n.º 13186/2010
Ao abrigo do n.º 3 do artigo 24.º do Decreto  -Lei n.º 200/2007, de 22 

de Maio, e do n.º 15 do Despacho n.º 32 048/2008, de 16 de Dezembro, 
Joaquim Pereira Filho, Director do Agrupamento de Escolas de Ma-
nhente, nomeia, conforme o n.º 15 do Despacho n.º 32 048/2008, de 
16 de Dezembro, a professora Maria Isabel Carvalho Cunha e Silva, do 
grupo de recrutamento 510, professora titular em regime de comissão 
de serviço, para o exercício de funções de avaliador.




