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 Aviso (extrato) n.º 8166/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequên-
cia de Procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
com efeitos a partir de 1 de junho de 2012, com a trabalhadora Ana 
Maria Fernandes Nunes de Sousa Fernandes, para exercício de funções 
correspondentes à categoria/carreira de Assistente Operacional, com 
a remuneração correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 1 
da tabela única remuneratória, da carreira de Assistente Operacional, 
correspondente a 485€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Ana Maria Pacheco Bartolomeu (Assistente Técnica da 
Carreira de Assistente Técnico);

Vogais efetivos: Adelaide Xavier de Sousa Fernandes Marques (Co-
ordenadora Técnica da Carreira de Assistente Técnico), que substituirá o 
presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Maria Manuela Coutinho 
Coelho Nogueira (Assistente Operacional da Carreira de Assistente 
Operacional)

Vogais suplentes: Paula Cristina Coito Cavaco Freitas (Assistente 
Técnica da Carreira de Assistente Técnico e Elisa Aurora Eira Marques 
(Assistente Técnica da Carreira de Assistente Técnico).

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro.

31 de maio de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luís 
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206168356 

 Aviso (extrato) n.º 8167/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de Procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos 
a partir de 1 de junho de 2012, com a trabalhadora Ana Isabel Baptista 
Ferreira Santos, para exercício de funções correspondentes à categoria/
carreira de Assistente Operacional, com a remuneração correspondente 
à 1.ª posição remuneratória, nível 1 da tabela única remuneratória, da 
carreira de Assistente Operacional, correspondente a 485€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Ana Maria Pacheco Bartolomeu (Assistente Técnica da 
Carreira de Assistente Técnico);

Vogais efetivos: Adelaide Xavier de Sousa Fernandes Marques (Coor-
denadora Técnica da Carreira de Assistente Técnico), que substituirá o 
presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Maria Manuela Coutinho 
Coelho Nogueira (Assistente Operacional da Carreira de Assistente 
Operacional)

Vogais suplentes: Paula Cristina Coito Cavaco Freitas (Assistente 
Técnica da Carreira de Assistente Técnico e Elisa Aurora Eira Marques 
(Assistente Técnica da Carreira de Assistente Técnico).

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro.

31 de maio de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luís 
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206168218 

 Aviso (extrato) n.º 8168/2012
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1, do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, na sequência 
de Procedimento concursal aberto por aviso publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 2010, foi celebrado contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos 
a partir de 1 de junho de 2012, com o trabalhador Albertino Manuel 
Garcia Salteiro, para exercício de funções correspondentes à categoria/

carreira de Assistente Operacional, com a remuneração correspondente 
à 1.ª posição remuneratória, nível 1 da tabela única remuneratória, da 
carreira de Assistente Operacional, correspondente a 485€.

Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 12.º da LVCR ex vi n.º 2 
e 3 do artigo 73.º do RCTFP, o júri para o período experimental terá a 
seguinte composição:

Presidente: Ana Maria Pacheco Bartolomeu (Assistente Técnica da 
Carreira de Assistente Técnico);

Vogais efetivos: Adelaide Xavier de Sousa Fernandes Marques (Coor-
denadora Técnica da Carreira de Assistente Técnico), que substituirá o 
presidente nas suas faltas ou impedimentos, e Maria Manuela Coutinho 
Coelho Nogueira (Assistente Operacional da Carreira de Assistente 
Operacional)

Vogais suplentes: Paula Cristina Coito Cavaco Freitas (Assistente 
Técnica da Carreira de Assistente Técnico e Elisa Aurora Eira Marques 
(Assistente Técnica da Carreira de Assistente Técnico).

O período experimental inicia -se com a celebração do contrato e 
tem a duração de 90 dias, correspondente à duração determinada pelo 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro.

31 de maio de 2012. — O Presidente do Conselho Diretivo da Ad-
ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., Dr. Luís 
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206168242 

 Aviso n.º 8169/2012
Por despacho do vogal do conselho diretivo de 4 de maio de 2012 e 

nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna -se público que Fernando Jorge 
Mendes Rodrigues Andrade, concluiu com sucesso o período experi-
mental, na sequência da celebração do contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado com a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., para o desempenho de funções 
na carreira/categoria de assistente técnico, nos serviços centrais, sendo 
que o tempo de duração do período experimental é contado para efeitos 
da atual carreira e categoria.

4 de junho de 2012. — O Presidente do Conselho Directivo, Luís 
Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

206168607 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior

Despacho n.º 8191/2012
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 37.º do Regulamento de 

Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, apro-
vado pelo despacho n.º 12780 -B/2011, de 23 de setembro, a decisão 
sobre os recursos interpostos para o diretor -geral do ensino superior em 
relação às decisões proferidas sobre os requerimentos de atribuição de 
bolsa de estudo formulados por estudantes do ensino superior privado 
é precedida de parecer de uma comissão independente, cuja composi-
ção é aprovada pela tutela, sob proposta da Direção -Geral do Ensino 
Superior, ouvida a Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado.

Assim:
Ouvida a Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado;
Sob proposta da Direção -Geral do Ensino Superior;
No uso das competências delegadas pelo Ministro da Educação e 

Ciência através do despacho n.º 645/2012, de 17 de janeiro:
Nomeio a comissão a que se refere o n.º 5 do artigo 37.º do Regu-

lamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino 
Superior, aprovado pelo despacho n.º 12780 -B/2011, de 23 de setembro, 
com a seguinte composição:

Miguel Ângelo Farol de Jesus Silva Copetto, diretor executivo da 
Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado;

António Morais Esteves Barros, assessor da Associação Portuguesa 
do Ensino Superior Privado;

Maria Sofia Pessanha de Sousa Coutinho Daniel Gomes, técnica da 
Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado.

6 de junho de 2012. — O Secretário de Estado do Ensino Superior, 
João Filipe Cortez Rodrigues Queiró.

206168761 




