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autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna do Técnico 
Informática, José Carlos Marques Ramos, pertencendo ao mapa de pes-
soal do Agrupamento de Centros da Grande Lisboa I — Lisboa Norte, 
nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro.

2010 -11 -14. — O Presidente do Conselho Directivo da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Rui Gentil de Portugal 
Vasconcelos Fernandes.

203999736 

 Despacho (extracto) n.º 18058/2010
Por despacho do Director Executivo do Aces -IV — Oeiras, de 

3/11/2010, autorizada a redução de horário em tempo parcial, 20 horas 
semanais, de acordo com o artigo 36.º da Lei n.º 59/2008 de 11/09, a 
Helena Cristina de Jesus Francisco de Paiva Leal, enfermeira graduada 
do mapa de pessoal do Aces -IV — Oeiras, a partir de 16/11/2010.

Lisboa, 15 de Novembro de 2010. — O Presidente do Conselho 
Directivo da ARSLVT,I:P, Dr. Rui Portugal.

203997613 

 Despacho (extracto) n.º 18059/2010
Por despacho do Director Executivo do ACES VIII — Sintra -Mafra, 

de 18/10/2010:
Adelaide Batista Luís Bento, enfermeira graduada, do mapa de pessoal 

do ACES VIII — Sintra -Mafra, autorizada a equiparação a bolseiro, para 
a frequência do curso “Mestrado em Enfermagem na Área de Especia-
lização em Saúde Materna e Obstetricia “na Escola Superior de Enfer-
magem de Lisboa, no período de 11/10/2010 a 31/07/2012, em regime 
de tempo inteiro, ao abrigo do Decreto -Lei n.º 272/88, de 3/08.

Lisboa, 17 de Novembro de 2010. — O Presidente do Conselho 
Directivo da ARSLVT, I. P., Dr. Rui Portugal.

203999225 

 Listagem (extracto) n.º 220/2010

Candidatos Admitidos e Excluídos do procedimento concursal de 
ingresso para o preenchimento de um posto de trabalho, para 
a categoria de Enfermeiro e carreira de enfermagem, na mo-
dalidade de relação jurídica de emprego público, titulada por 
contracto de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado, do mapa de pessoal da ARSLVT, IP — Agrupamento 
de Centros de Saúde da Lezíria II — Lezíria, Aviso de Abertura 
n.º 15264/2010, — 2.ª série, n.º 148 de 2 de Agosto de 2010.
Candidatos Admitidos:
Carina Alexandra Domingues Antunes
Fernando Manuel Carvalho Abrantes
Marisa Isabel Sousa Nunes
Vanda Sofia Sutre Cerdeira

Candidatos Excluídos:
Ana Cristina Lopes Fernandes — a)
Ana Rita Azevedo Ferreira — a)
Ana Sofia da Silva Martinho Inácio a)
Angelina Prudêncio Vinhinha Cardoso a)
Catarina Asseiceira Hilário Rufino — a)
Catarina Marçal da Silva — a)
Maria Isabel Valente Caetano Pereira a)
Maria Goreti Vieira Dias — a)
Tânia Alexandra Fernandes Moreira — a)
a) Sem relação jurídica de emprego constituída. — Não cumprem os 

requisitos de admissão, exigidos no ponto 7.1 alínea f) — Documento 
comprovativo de existência e natureza do vinculo à Função Pública, 
categoria que detém, bem como antiguidade na categoria, na carreira e 
na Função Pública e a avaliação do desempenho no último triénio.

Chamusca, 11 de Outubro de 2010. — A Presidente do Júri, Maria 
do Rosário Costa Martins.

203998164 

 Listagem (extracto) n.º 221/2010
Procedimento concursal comum para recrutamento de trabalhador com 

vista à constituição da relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para o preenchimento de um posto de trabalho destinado 
a técnico de diagnóstico e terapêutica, Fisioterapeuta de 2.ª classe, no 
âmbito regional do Mapa de pessoal da ARS Lisboa e Vale do Tejo IP, 

Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa VI — Loures, cujo Aviso de 
Abertura tem o n.15688/2010 de 6 de Agosto de 2010.

Candidatos admitidos:
Aileda Maria Viegas Morais
Ana Cristina Pires Dias
Ana Patrícia Figueira Costa
Filipe Afonso Domingues
Isabel Maria Marques dos Santos
Jacinta Gonçalves Mendes
Pedro Luís Cunha Gonçalves
Rita Paixão Pereira Mestre Barradas
Tânia Luísa Tavares Santos

Candidata excluída:
Daniela Jorge Pereira a)

a) Por não cumprir todos os requisitos exigidos no Aviso de Aber-
tura, nos ponto 5, do Âmbito de recrutamento e 6 f) nos requisitos de 
admissão.

ACES VI Loures Sacavém, 13 Outubro 2010. — A Presidente de Júri, 
Maria Manuela Pimentel Baeta.

203999663 

 Hospital de Reynaldo dos Santos

Aviso (extracto) n.º 25115/2010
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 comum com vista à ocupação de dezasseis 
postos de trabalho na categoria/carreira de Assistente Operacional do 
Mapa de Pessoal do Hospital de Reynaldo dos Santos, foi celebrado 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, 
com Ana Cristina Martins Serralheiro Marques, com efeitos à data da 
publicação.

Hospital de Reynaldo dos Santos, Vila Franca de Xira, 25 de No-
vembro de 2010. — Pelo Conselho de Administração, Lourenço Braga, 
vogal executivo.

203999039 

 Aviso n.º 25116/2010
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 sequên-
cia de procedimento concursal com vista à ocupação de três postos de 
trabalho do mapa de pessoal do Hospital de Reynaldo dos Santos, na 
categoria de técnico de 2.ª classe, área de radiologia, da carreira de 
técnico de diagnóstico e terapêutica, foram celebrados contratos de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com Paula 
Cristina Ribeiro Lopes, Elsa Catarina de Sousa Fonseca Almeida e Ana 
Maria Trindade Couchinho.

Hospital de Reynaldo dos Santos, Vila Franca de Xira, 25 de No-
vembro de 2010. — Pelo Conselho de Administração, Lourenço Braga, 
vogal executivo.

203999096 

 Aviso n.º 25117/2010
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 sequên-
cia 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 cardiopneumologia, da car-
reira de técnico de diagnóstico e terapêutica, foi celebrado um contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com Paula 
Alexandra Martins Ferreira de Brito.

Hospital de Reynaldo dos Santos, Vila Franca de Xira, 25 de No-
vembro de 2010. — O Conselho de Administração, Lourenço Braga, 
Vogal Executivo.

203998959 

 Aviso n.º 25118/2010

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 
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da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, torna -se público que, na sequên-
cia de procedimento concursal com vista à ocupação de três postos de 
trabalho do mapa de pessoal do Hospital de Reynaldo dos Santos, na ca-
tegoria de técnico de 2.ª classe, área de análises clínicas e saúde pública, 
da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, foram celebrados 
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com Cristina Marília Santos Filipe Costa, Sónia Alexandra Rodrigues 
Carvalho da Silva e Vanda Martins Varanda Calçada.

Hospital de Reynaldo dos Santos, Vila Franca de Xira, 25 de No-
vembro de 2010. — Pelo Conselho de Administração, Lourenço Braga, 
vogal executivo.

203999185 

 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.

Delegação Regional do Algarve

Aviso (extracto) n.º 25119/2010
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 unitária de ordenação final, do 
procedimento concursal comum para ocupação de 3 postos de trabalho 
previstos e não ocupados, da carreira Assistente Técnico, do mapa de 
pessoal da Delegação Regional do Algarve do IDT,IP., aprovado para o 
ano de 2009, visando o exercício em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, conforme aviso de abertura 
n.º 9640/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 95 de 17 
de Maio/2010:

Lista Unitária de Ordenação Final

REF A) — 1 posto de trabalho para a carreira/categoria Assistente 
Técnico, para a Unidade de Desabituação do Algarve. 

Ordem Nome Classificação
(valores)

1.º classificado Patrícia Andreia Afonso Ferreira Mar-
ques.

11,75

 Candidatos Excluídos 

Candidatos Classificação

Fernando Jorge Mendonça Domingos a) . . . . . . . . . . . . 8,50
Laura Maria Samuel Santos a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,75
Rita Alexandra Almeida Franco a)  . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50

a) Candidatos excluídos por terem obtido uma valoração inferior a 9,5 valores, de acordo 
com o n.º 13 do artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A de 22 de Janeiro

 REF B) — 2 postos de trabalho para a carreira/categoria Assistente 
Técnico, para a Equipa Técnica Especializada (ETET) do Sotavento/
Olhão incluindo extensões da consulta em Tavira e V.R.S. A.

Lista Unitária de Ordenação Final 

Ordem Nome Classificação
(valores)

1.º classificado Fernando Jorge Mendonça Domingos 13,50
2.º classificado Rita Alexandra Almeida Franco. . . . . . 12,50
3.º classificado Patrícia Andreia Ferreira Marques . . . . 11,75
4.º classificado Vera Mónica de Jesus Rufino Barrela 11,25
5.º classificado Laura Maria Samuel dos Santos  . . . . . 11,00
6.º classificado Renata Maria Lopes dos Reis  . . . . . . . 10,50

 A presente lista foi homologada por despacho de 11/11/2010 do 
Sr. Presidente do Conselho Directivo do IDT, IP., tendo sido afixada 
na Delegação Regional do Algarve e publicitada na página electrónica 
do Instituto.

Faro, 25 de Novembro de 2010. — A Delegada Regional, Dr.ª Paula 
Marujo.

203997468 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto e da Educação

Despacho n.º 18060/2010
O Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE), enquanto serviço 

executivo central do Ministério da Educação, é responsável pelo pla-
neamento, concepção, coordenação, elaboração, validação, aplicação 
e controlo dos instrumentos de avaliação externa das aprendizagens. 
Neste domínio, é da sua competência a elaboração das provas de afe-
rição e dos respectivos critérios de codificação, bem como dos exames 
nacionais dos ensinos básico e secundário e dos respectivos critérios 
de classificação.

A participação no serviço de exames, em particular no processo de 
classificação de provas de exame, é uma das dimensões do conteúdo 
funcional da actividade docente, seja na qualidade de supervisores da 
classificação seja na de classificadores. O acesso ao programa de for-
mação em supervisão do GAVE tem vindo a proporcionar aos docentes 
das disciplinas visadas o aprofundamento dos conhecimentos e das 
competências profissionais no domínio da avaliação das aprendizagens 
em geral e da classificação de provas de avaliação externa em particular. 
Estes são, precisamente, domínios que muitos docentes identificam como 
áreas que carecem de desenvolvimento no âmbito do seu desempenho 
profissional, uma vez que são abordados de forma pouco aprofundada, 
quer na formação inicial quer na formação contínua de professores.

O modelo de supervisão da classificação, ao promover o trabalho 
conjunto entre as equipas de formadores do GAVE e os supervisores e 
entre estes e os classificadores, é uma condição base para se atingirem os 
níveis de qualidade pretendidos no processo de classificação. No entanto, 
a supervisão da classificação apenas abrange as disciplinas com maior 
número de alunos. Importa, assim, alargar o programa de formação aos 
classificadores de provas de exame e regular o processo de recrutamento 
dos professores classificadores, tendo em vista a constituição de uma 
bolsa de docentes qualificados e vinculados ao processo de classifi-
cação dos exames nacionais. Pretende -se, desta forma, dar resposta a 
uma reivindicação dos docentes quanto à necessidade de formação no 
domínio da classificação dos instrumentos de avaliação externa das 
aprendizagens, ao mesmo tempo que se dá um passo decisivo para a 
prestação de um serviço público de elevada qualidade técnica.

Assim, ao abrigo do Regime Jurídico da Formação Contínua de 
Professores aprovado pelo Decreto -Lei n.º 249/92, de 9 de Novembro, 
com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 60/93, de 20 
de Agosto, e pelos Decretos -Leis n.os 274/94, de 28 de Outubro, 207/96, 
de 2 de Novembro, 155/99, de 10 de Maio, e 15/2007, de 19 de Janeiro, 
determina -se o seguinte:

Artigo 1.º
Objecto

O presente diploma estabelece:
a) As regras de apresentação das propostas de docentes para o exer-

cício da função de professor classificador dos exames nacionais dos 
ensinos básico e secundário;

b) As funções do professor classificador;
c) As condições de criação de uma bolsa de professores classificadores 

dos exames nacionais.

Artigo 2.º
Proposta de professores classificadores

1 — Em cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada são 
propostos para o exercício da função de professor classificador docentes 
por disciplina sujeita a exame nacional.

2 — O número de docentes a propor por disciplina sujeita a exame 
nacional é o resultado da divisão do número de turmas por dois, arre-
dondado, por excesso, à unidade.

Artigo 3.º
Procedimento

1 — Nos termos do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, cabe ao 
director do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada seleccio-
nar e propor para o exercício da função de professor classificador, de 
acordo com o critério enunciado no n.º 2 do artigo anterior, os docentes 
que se encontrem numa das seguintes condições, pela ordem indicada:

a) Tenham exercido a função de professor classificador em, pelo 
menos, três dos últimos cinco anos e estejam a leccionar a disciplina no 




