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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Instituto Português da Juventude, I. P.

Despacho n.º 2342/2012
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, conjugados com o n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 1 do 
artigo 75.º, e a alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º, todos do Regime do Con-
trato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, em conjugação com o n.º 2 da cláusula 6.ª do Acordo 
Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, e do n.º 1 do ar-
tigo 1.º do Regulamento de Extensão n.º 1 -A/2010 de 2 de março, e após 
homologação da Ata do Júri constituído para o efeito, torna -se público 
que a trabalhadora, Isabel Amaro Frade Dias, concluiu, com sucesso, 
o período experimental na carreira e categoria de Técnico Superior, 
com avaliação final de 18 valores, na sequência da celebração com 
este Instituto, de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

2 de fevereiro de 2012. — A Presidente do IPJ, I. P., Helena Maria 
Guimarães Sousa Alves.

205723788 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Serviços Sociais da Administração Pública

Aviso n.º 2504/2012

Procedimento concursal comum relativo ao aviso n.º 13338/2011, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 122, de 28 de 
junho — Declaração de retificação n.º 1125/2011, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 134, de 14 de julho, para re-
crutamento de 2 (dois) assistentes técnicos para a Divisão de 
Alimentação, dos SSAP.

Lista unitária de ordenação final
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 

de janeiro, na sua redação atual, publica -se a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos, homologada por meu despacho de 8 de fevereiro 
de 2012:

1.º Filipe Chagas de Almeida Fernandes — 18,90
2.º Luís Miguel Castilho da Graça — 18,35
3.º Carla Margarida Lemos Monteiro Oliveira Lopes —  17,10
4.º Ricardo Miguel Henriques da Costa — 16,70
5.º Cecília Alexandra Pereira Martins Alves — 16,40
6.º Maria Teresa Oliveira Rodrigues Pereira — 15,85

Candidatos excluídos no decurso da aplicação dos métodos de se-
lecção:

Anabela Cardoso Reis a)
António Daniel Moreira Fontinha b)
Alexandra José Ponte Fernandes Vinagre c)
Amália Alves Joaquim Henriques c)
Ana Cláudia Antunes da Silva c)
Ana Cristina M. M. P. Duarte Cabrita Mendonça c)
Ana Filipa Sequeira Cavaco Nobre c)
Ana Paula Barreiro Silva Pacheco c)
Bruno Alexandre da Conceição Fróis c)
Cláudia Isabel Pinto Pereira Filipe c)
Cláudia Marta dos Santos Lopes b)
Cláudia Sofia Nazaré Correia c)
Cristina Fernandes Gomes Alves c)
Diana Mocho de Carvalho c)
Eola Patrícia Martins Santos c)
Filomena de Lurdes Martins Ferreira c)
Luís Alberto Valadas Passinhas Gancinho c)
Margarida Vaz Luís Neves Macedo de Sousa c)

Maria Carmo Alves de Aguiar Álvaro Leitão c)
Maria Justina Silva Rosa Dinis c)
Paula Maria Pereira Santos c)
Paulo Alexandre Lopes de Almeida c)
Sandra Madalena Moreira Coelho Pinto c)
Tânia Sofia Valério Venâncio a)
Teresa Alexandra Marcelino Lisboa c)
Zélia Maria Lopes Belchior c)
a) Excluído/a por falta de comparência à aplicação do método de 

seleção Entrevista Profissional de Seleção
b) Excluído(a) nos termos do disposto no n.º 13 do artigo 18.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro
c) Excluído/a por falta de comparência à aplicação do método de 

seleção Prova de Conhecimentos
9 de fevereiro de 2012. — O Presidente, Humberto Meirinhos.

205726428 

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA SOLIDARIEDADE 
E DA SEGURANÇA SOCIAL

Gabinetes dos Ministros de Estado e das Finanças 
e da Solidariedade e da Segurança Social

Despacho n.º 2343/2012
Considerando que o Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), é 

um instituto público integrado na administração indireta do Estado, com 
atribuições no domínio da segurança social e está sujeito aos poderes 
de superintendência e tutela do membro do Governo responsável pela 
área da solidariedade e da segurança social;

Considerando que, ao abrigo do disposto no artigo 10.º da Lei Or-
gânica do ISS, I. P., aprovada pelo Decreto -Lei n.º 214/2007, de 29 
de maio, alterado pelo Decreto -Lei n.º 163/2008, de 8 de agosto, aos 
membros do seu conselho diretivo se aplica o Estatuto do Gestor Público, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado pela 
Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro;

Considerando que a alínea c) do n.º 3 do artigo 20.º do citado Estatuto 
do Gestor Público prevê a possibilidade de acumulação de funções exe-
cutivas com as atividades de docência em estabelecimentos de ensino 
superior público ou de interesse público, mediante autorização, con-
cedida por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças e, no caso em apreço, da solidariedade e da 
segurança social;

Considerando os benefícios para a prestação das funções dos dirigentes 
de direção superior decorrentes da sua ligação ao mundo académico e 
a funções de docência em estabelecimentos de ensino superior público 
ou de interesse público;

Assim, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 20.º do 
Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 71/2007, de 
27 de março, determina -se o seguinte:

1 — A acumulação do exercício de funções executivas de membro do 
conselho diretivo do Instituto da Segurança Social, I. P., com atividades 
de docência em estabelecimentos de ensino superior público ou de inte-
resse público depende do cumprimento dos seguintes limites:

a) O horário de atividades docentes exercidas em acumulação de 
funções deve respeitar os limites estabelecidos na alínea f) do n.º 2 do 
artigo 27.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e no despacho 
conjunto n.º 41/ME/90, de 26 de fevereiro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 73, de 28 de março de 1990;

b) Qualquer outra colaboração, além da atividade regular prevista na 
alínea anterior, deverá ter natureza pontual e deverá igualmente respeitar 
os limites previstos na mesma alínea;

2 — É concedida ao vice -presidente do conselho diretivo do ISS, I. P., 
Miguel Alexandre Teixeira Coelho, autorização para, no ano letivo 
de 2011 -2012, acumular aquelas funções executivas com atividades 
de docência na Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da 
Universidade Lusíada de Lisboa e no Instituto Superior de Economia e 
Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, com respeito pelos limites 
previstos no n.º 1 do presente despacho;




