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procedimento concursal interno geral de ingresso para ocupação de um 
posto de trabalho, previsto e não ocupado, na categoria de enfermeiro, 
da carreira Especial de Enfermagem, do mapa de pessoal da Delegação 
Regional do Centro do Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P., 
visando o exercício de funções em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, conforme aviso de abertura 
n.º 16105/2010, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 156, de 
12 de Agosto de 2010.

Lista de classificação final

Candidatos aprovados 

Ordenação Nome Valores

1.º classificado Nelson Alexandre Simões de Oliveira . . . . 14,80

 A presente lista foi homologada por despacho do Conselho Directivo 
do IDT, I. P. de 23 de Novembro de 2010, tendo sido afixada na Delega-
ção Regional do Centro do IDT, I. P., publicitada na página electrónica, 
bem como notificado o candidato.

2/12/2010. — O Delegado Regional, Dr. António Carlos de Paiva 
Ramalheira.

204024788 

 Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Aviso n.º 25750/2010

Procedimento concursal comum para ocupação de trinta postos 
de trabalho para a categoria de enfermeiro, do mapa de pessoal 
da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto da 
Droga e da Toxicodependência, I. P.

Por deliberação do Conselho Directivo do Instituto da Droga e da 
Toxicodependência, I. P., de 11 de Novembro de 2010, foi revogada 
a deliberação de 6 de Outubro de 2010, do mesmo Conselho, que ho-
mologou a lista de classificação final do procedimento concursal para 
ocupação de trinta postos de trabalho, para a categoria de enfermeiro, 
do mapa de pessoal da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, 
aberto por aviso n.º 6769/2010, publicado no DR n.º 65, 2.ª série, de 
5 de Abril de 2010.

Desta forma, dá -se sem efeito o aviso n.º 21764/2010, inserto no DR, 
n.º 210, 2.ª série, de 28 de Outubro de 2010.

02.12.2010. — O Delegado Regional de Lisboa e Vale do Tejo, An-
tónio Manuel Figueiredo Maia.

204022243 

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

Contrato (extracto) n.º 776/2010

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado

Nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do ar-
tigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, torna  -se público 
que ao décimo quinto dia do mês de Novembro de 2010, em Lis-
boa, entre o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, 
representado pelo Presidente do Conselho Directivo, Prof. Doutor 
José Pereira Miguel e a trabalhadora Rita Rego Jesus Cordeiro, 
com o número de identificação fiscal 223125822, foi celebrado um 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir daquela data, ficando a mesma integrada na 
categoria/carreira geral de técnico superior, com a remuneração 
de €1.201,48 (mil duzentos e um euros e quarenta e oito cêntimos) 
correspondente à 2.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 
15, da tabela remuneratória única.

INSA, IP, 30 de Novembro de 2010. — O Presidente do INSA, I. P., 
Prof. Doutor José Pereira Miguel.

204019733 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete do Secretário de Estado da Educação

Despacho n.º 18287/2010
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, e no uso das competências que me foram delega-
das pela Ministra da Educação, nos termos do despacho n.º 2627/2010, 
de 2 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 27, 
de 9 de Fevereiro de 2010, determino o seguinte:

1 — Subdelego no director regional de Educação do Norte, licenciado 
António Oliveira Leite, com faculdade de subdelegação, a competên-
cia para a prática de todos os actos respeitantes ao acompanhamento 
e execução financeira dos contratos de associação celebrados com os 
estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, nos termos do 
disposto no Decreto -Lei n.º 553/80, de 21 de Novembro e no despa-
cho n.º 11082/2008, de 3 de Abril, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 75, de 16 de Abril de 2008.

2 — O âmbito da presente subdelegação abrange a autorização da 
realização da despesa e a outorga de aditamentos, em conformidade com 
a informação -proposta n.º I/6739/2010, nos termos das competências 
que me foram delegadas no citado despacho n.º 2627/2010.

3 — O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura.

29 de Novembro de 2010. — O Secretário de Estado da Educação, 
João José Trocado da Mata.

204020648 

 Secretaria-Geral

Aviso (extracto) n.º 25751/2010
Nos termos do 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, 
homologada por despacho do Secretário -Geral de 25 de Novembro de 
2010, relativa ao procedimento concursal comum para preenchimento 
de um posto de trabalho na categoria/carreira de técnico superior, na 
modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeter-
minado, previsto e não ocupado no mapa de pessoal da Secretaria -Geral, 
aberto pelo Aviso n.º 16879, publicado no D. R., n.º 165, 2.ª série, de 
25 de Agosto de 2010.

Lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados:
Isabel Cristina Oliveira Duarte — 13,21 valores.

Candidatos excluídos:
Alexandra Maria de Jesus Gilberto a)
Alexandra Sofia Medeiros Silva Sousa Teixeira a)
Ana Cláudia Cordeiro Fernandes a)
Ana Cristina da Silva Quintino a)
Ana Raquel de Moura David a)
Ana Sofia Pina de Ascenção Serra a)
Bruno Miguel da Silva Miranda a)
Carlos Filipe Figueira Andrade a)
Cláudia Sofia Correia Biléu a)
Cláudia Sofia Gonçalves Machado a)
Elizabete da Conceição Marôvas Ramalho a)
Fernando Nuno das Neves Lourenço Lopes a)
Graciete Maria Coelho Raposo Campos a)
Joana Cristina Dias Félix a)
Jorge Mendes dos Santos a)
João Pedro Matos Pereira Bóia a)
Luís Miguel dos Santos Batista a)
Maria Goreti Moreira Teixeira Garcia a)
Marisa Cristina da Silva Teixeira Martins a)
Nuno Miguel Cunha dos Santos a)
Rute Maria Gregório Silvestre a)
Sandra Alexandrina de Jesus Monteiro Correia Moriés Dionísio a)
a) Por terem obtido na Avaliação Curricular uma valoração inferior 

a 9,5 valores.
30 de Novembro de 2010. — A Secretária -Geral -Adjunta, Teresa 

Almeida.
204022235 

 Aviso (extracto) n.º 25752/2010
1 — Nos termos do 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, 




