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14 — Carlos Alfredo Azevedo de Almeida — a)
15 — Celeste Carmo Cardoso — a)
16 — Celina Pilar Marques Sequeira da Pena Costa — a)
17 — David Alexandre Pereira Alvito — a)
18 — Deolinda Teresa Silva Ferraz — a)
19 — Eduarda Maria Sousa Pimentel Figueiredo Santos e Sousa — a)
20 — Fernando José Ezequiel Lopes Gomes — a)
21 — Isabel Sofia Firmino Marcos da Silva — a)
22 — Isaura Jesus Simões Salgado — a)
23 — João Manuel Goulão Caio Falcão — b)
24 — Jorge Manuel Brito Garcia — a)
25 — José Filipe César Gonçalves — a)
26 — José João Ribeiro dos Santos — a)
27 — José Manuel Carapinha Matos — b)
28 — José Miguel Silva Carvalho de Figueiredo — a)
29 — Juleca Mamade Abibo — b)
30 — Luís António Cassiano Vieira — a)
31 — Margarida Rioberta Dantas Chagas S. D. Arnauth — a)
32 — Maria Amália Silva Telmo Lopes — a)
33 — Maria Clara Nunes Ramos — a)
34 — Maria Clotilde Medeiros Rocha Cunha Santos Machado — a)
35 — Maria de Lurdes Carvalho Menezes Duro — a)
36 — Maria do Céu Sabino Bourquin — a)
37 — Maria Fernanda Assis Barbas — a)
38 — Maria Filomena Rosado Portela — a)
39 — Maria Helena Fogaça Mata Oliveira Leitão — a)
40 — Maria Helena Nunes Silvestre — a)
41 — Maria Hortense Pereira — a)
42 — Maria João Trindade Pacheco — a)
43 — Maria José Chamorra Pratas — a)
44 — Maria José Ferreira Graça Nunes — a)

45 — Maria Júlia Mota da Silva Garcia Teixeira — a)
46 — Maria Susete Felício de Almeida Ruivo Baptista — a)
47 — Maria Teresa Carrola Pires Caetano — a)
48 — Maria Teresa de Sotto -Mayor Pedroso Santos Neto — a)
49 — Maria Teresa Neves Veríssimo — a)
50 — Maria Teresa Simões Thé Ribeiro — a)
51 — Mecia da Graça Campos — a)
52 — Otília de Fátima Martins Ferreira Correia — a)
53 — Paulo Sérgio Maleiro Nunes — b)
54 — Ricardo Ruben Candeias da Costa — a)
55 — Sandra Maria Sifrónio Gomes — a)
56 — Solange Marília Zeferino de Jesus — a)
57 — Virgínia Martins Pereira — a)

Legenda:
a) Excluído por não comparecer ao método de selecção — Prova de 

Conhecimentos (PC).
b) Excluído por ter nota inferior a 9,5 valores no método de selec-

ção — Prova de Conhecimentos (PC).

Na classificação final dos candidatos foi adoptada a escala de zero 
a vinte valores.

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro e para os efeitos do disposto nos n.º 4 e 5 do artigo 36.º 
da mesma Portaria, ficam desta forma notificados todos os candidatos 
admitidos ao procedimento concursal acima referido do acto de homo-
logação da lista de ordenação final.

Montijo, 26 de Novembro de 2010. — O Presidente do Conselho de 
Administração, Nuno Ribeiro Canta.

304021871 

PARTE J1

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO 
E DO DESENVOLVIMENTO

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

Aviso n.º 26869/2010

Procedimento concursal para provimento de cargo 
de Dirigente Intermédio de 2.º grau

Nos termos do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a 
nova redacção dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 
faz -se público que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 
(ASAE), pretende proceder à abertura de procedimento concursal para 
provimento do seguinte cargo:

1 — Vaga: Chefe de Divisão de Fiscalização e Investigação de Se-
gurança Económica — FISEC da Direcção Regional de Lisboa e Vale 
do Tejo da ASAE, local — Lisboa.

2 — Área de actuação do cargo a prover — definida no ponto II — 12 
do Despacho n.º 9012/2010 de 26 de Maio.

3 — Requisitos legais de provimento — os constantes do n.º 1 do 
artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto designadamente:

a) Ser trabalhador nomeado, nos termos do artigo 10.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, ou trabalhador com contrato em 
regime de funções públicas integrado na carreira técnica superior, li-
cenciado, dotado de competência técnica e aptidão para o exercício de 
funções de direcção, coordenação e controlo;

b) Ser detentor de quatro anos de experiência profissional em funções, 
cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja 
legalmente exigível uma licenciatura.

4 — Requisitos preferenciais:
a) Capacidade de análise, de planeamento e organização;
b) Capacidade de desenvolvimento e motivação;

c) Experiência profissional relacionada com a área profissional posta 
a concurso;

d) Capacidade de liderança.

5 — Composição do Júri:
Dra. Maria de Lourdes Santos Gonçalves, Inspectora -Directora da 

Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo da ASAE, que preside.
Dr. Armando José Coutinho da Silva, Chefe de Divisão dos Ins-

trumentos de Política Comercial da Direcção -Geral das Actividades 
Económicas do MEID.

Dr. Pedro Roque do Vale de Sá Nogueira, Assistente Convidado do 
Instituto Superior de Economia e Gestão da UTL.

6 — O Método de selecção a aplicar de acordo com o n.º 1 do 
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto será a entrevista pública.

7 — Prazo e Formalização das Candidaturas — as candidaturas de-
verão ser formalizadas mediante requerimento, do qual conste expressa-
mente o cargo a que se candidata, dirigido ao Inspector -Geral da ASAE, 
entregue pessoalmente durante as horas normais de funcionamento da 
Secção de Expediente, sita na Av. Conde de Valbom, n.º 98, 1064 -824 
Lisboa, ou por carta registada com aviso de recepção, no prazo de 
10 dias úteis contados a partir da data de publicitação da vaga na bolsa 
de emprego público.

O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes elementos:
a) Declaração actualizada, emitida pelo organismo com o qual o 

candidato mantém uma relação jurídica de emprego público, da qual 
constem a carreira ou categoria (no caso de carreiras pluricategoriais), o 
serviço a que pertence, a modalidade de emprego público (nomeação ou 
contrato de trabalho em funções públicas), tempo de serviço na carreira 
e na função pública da qual conste expressamente os requisitos previstos 
no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção 
dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Outros documentos considerados pertinentes para avaliação do 

perfil.
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8 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, no caso 
de dúvida sobre a situação que descreva, a apresentação de documentos 
comprovativos das suas declarações.

9 — O júri poderá considerar que nenhum candidato reúne condições 
para ser nomeado.

10 — Os candidatos serão notificados do resultado do concurso, não 
havendo lugar a audiência dos interessados, conforme estabelece o n.º 11 
do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada 
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto.

Lisboa, 28 de Setembro de 2010. — O Inspector -Geral, António 
Nunes.

204062371 

 MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

Aviso n.º 26870/2010

Recrutamento para cargos de direcção intermédia de 2.º Grau

Chefes de Divisão
Nos termos do n.º 2, do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, 

na redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e pela Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, Lei n.º 3 -B/2010, de 20 de Abril, apli-
cável à administração local por força do n.º 1, do Decreto -Lei n.º 93/2004, 
de 28 de Abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, se 
torna público que, por deliberação de Câmara de 2 de Novembro de 2010, 
se encontram abertos procedimentos concursais de selecção, com vista 
ao provimento, em regime de comissão de serviço, de cargos de direcção 
intermédia de 2.º grau, do mapa de pessoal da Câmara Municipal da Fi-
gueira da Foz — Chefes das Divisões de Cultura, Jurídica e Contratação 
Pública e de Auditoria, nos exactos termos e condições definidos em aviso 
a publicitar na BEP -Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt), pelo 
prazo de 10 dias úteis, contados do dia da publicação na referida Bolsa.

Paços do Município da Figueira da Foz, 10 de Dezembro de 2010. — O 
Presidente da Câmara Municipal, João Ataíde.

304065522 

 Aviso n.º 26871/2010

Recrutamento para cargos de direcção intermédia do 1.º grau

Directores Municipais de Departamento
Nos termos do n.º 2, do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

Janeiro, na redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, 

 MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso (extracto) n.º 26872/2010
Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º e do artigo 21.º da lei n.º 2/2004, de 

15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto 
e com a alteração dada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro e 
Lei n.º 3 -B/2010 de 28 de Abril, aplicável à Administração Local por 
força do Decreto Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, e alterada com Decreto-
-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, faz -se público que, por despacho do 
Sr. Presidente da Câmara de 21 de Abril de 2010, se encontra aberto e 
publicitado em www.bep.gov.pt a partir do 3.º dia útil após a data da 
publicação do presente aviso e pelo prazo de 10 dias, procedimento 
concursal para provimento dos cargos de direcção intermédia de 2.º Grau:

1 Chefe de divisão municipal de urbanismo;
1 Chefe de divisão municipal de paisagem urbana;
1 Chefe de divisão municipal de espaço público;
1 Chefe de divisão municipal de construção e fiscalização de equi-

pamentos educativos;

A indicação dos requisitos formais de provimento, perfil exigidos, 
métodos de selecção e composição do júri, constará da publicitação na 
Bolsa de Emprego Público.

Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 29 de Novembro de 
2010. — O Senhor Vice Presidente por delegação de competências, 
Dr. Marco António Costa.

304010182 

e pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, Lei n.º 3 -B/2010, de 
20 de Abril, aplicável à administração local por força do n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 93/2004, de 28 de Abril, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 104/2006, de 7 de Junho, se torna público que, por deliberação 
de Câmara de 2 de Novembro de 2010, se encontram abertos pro-
cedimentos concursais de selecção, com vista ao provimento, em 
regime de comissão de serviço, de cargos de direcção intermédia 
de 1.º grau, do mapa de pessoal da Câmara Municipal da Figueira 
da Foz — Directores dos Departamentos Administrativo e Finan-
ceiro, de Urbanismo, de Projectos, Obras e Serviços Municipais e 
de Assuntos Sociais, nos exactos termos e condições definidos em 
aviso a publicitar na BEP -Bolsa de Emprego Público (www.bep.
gov.pt), pelo prazo de 10 dias úteis, contados do dia da publicação 
na referida Bolsa.

Paços do Município da Figueira da Foz, 10 de Dezembro de 2010. — 
O Presidente da Câmara Municipal, João Ataíde.

304061504 

PARTE J2

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação

Declaração de rectificação n.º 2624/2010

Rectificação do despacho n.º 18462/2010, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 239, de 13 de Dezembro de 2010

Por ter saído com inexactidão o despacho n.º 18462/2010, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 239, de 13 de Dezembro de 2010, 
que foi publicado com algumas incorrecções, assim se rectifica no n.º 5 
do despacho, onde se lê:

«Técnico Superior Joaquim Carlos Alcobia dos Santos
Avaliação de Desempenho de 2009 — Menção qualitativa. Re-

levante
Fica posicionada na 6.ª posição remuneratória da carreira de assistente 

técnico, correspondente ao 31.º nível remuneratório da tabela única»

deve ler -se:
«Técnico superior Joaquim Carlos Alcobia dos Santos:
Avaliação de Desempenho de 2009 — Menção qualitativa. Re-

levante;
Fica posicionado na 6.ª posição remuneratória da carreira de téc-

nico superior, correspondente ao 31.º nível remuneratório da tabela 
única.»
13 de Dezembro de 2010. — A Directora -Adjunta, Teresa Cristina 

Lucas Evaristo.
204067094 

 FREGUESIA DE LAGOS (SANTA MARIA)

Aviso n.º 26873/2010

Alteração de posicionamento remuneratório por opção gestionária
Torna -se público nos termos do n.º 4 do artigo 48.º da Lei n.º 12 -A 

de 2008, de 27 de Fevereiro, que o Executivo da Junta de Freguesia de 




