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31.08.2012, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 
180 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.

6 de julho de 2012. — O Administrador, António José Carvalho 
Marques.

206249801 

 Despacho (extrato) n.º 9811/2012
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

14.06.2012, foram autorizados os contratos de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo como Assistentes Convidados para a 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, auferindo o ven-
cimento correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal 
docente do ensino superior politécnico, dos seguintes docentes:

Ana Paula de Oliveira Bruno Martins, em regime de tempo parcial 
de 40%, no período de 18.06.2012 a 17.09.2012;

André Miguel Alves de Carvalho, em regime de tempo parcial 40%, 
no período de 19.06.2012 a 18.09.2012;

Cláudia Regina Pereira Quaresma, em regime de tempo parcial de 
10%, no período de 18.06.2012 a 17.07.2012;

Filipa de Aragão Figueiredo Barbosa Pombeiro, em regime de tempo 
parcial de 40%, no período de 18.06.2012 a 17.08.2012;

Inês Alves de Miranda Fernandes, em regime de tempo parcial de 
30%, no período de 25.06.2012 a 01.07.2012. 

06.07.2012. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
206249834 

 Despacho (extrato) n.º 9812/2012
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 

14.06.2012, foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo, com Jorge Celso Dias Correia da Fonseca como 
Professor Coordenador Convidado para a Escola Superior de Tecnologia 
da Saúde de Lisboa, em regime de tempo parcial 20 %, no período de 
18.06.2012 a 31.08.2012, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 
1 índice 220 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico.

6.07.2012. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
206249745 

 Despacho (extrato) n.º 9813/2012

Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa 
de 15.06.2012, foram autorizados os contratos de trabalho em 

 Instituto Superior de Engenharia

Despacho (extrato) n.º 9814/2012
No cumprimento 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, no seguimento do 
despacho de homologação do Presidente do Instituto Politécnico de 
Lisboa de 22.06.2012, torna -se público que Nuno Alves Pires, da carreira 
de técnico de informática, concluiu com sucesso o período experimen-
tal, com a avaliação de 15,80 valores, na sequência da celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 
com este Instituto.

12 de julho de 2012. — O Presidente, Prof. Doutor José Carlos 
Lourenço Quadrado.

206250035 

 Despacho (extrato) n.º 9815/2012
No cumprimento 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 ar-
tigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, no seguimento do 
despacho de homologação do Presidente do Instituto Politécnico de 
Lisboa de 11.06.2012, torna -se público que Tiago Alexandre Raimundo 
Garcia, da carreira/categoria de técnico superior, concluiu com sucesso 
o período experimental, com a avaliação de 17,16 valores, na sequência 
da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
determinado com este Instituto.

13 de julho de 2012. — O Presidente do ISEL, Professor Doutor José 
Carlos Lourenço Quadrado.

206251331 

funções públicas a termo resolutivo certo como Assistentes Con-
vidados para a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, 
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 100 
da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico, dos 
seguintes docentes:

Diogo Emanuel Alverca Ferreira, em regime de tempo parcial de 
50 %, no período de 25.06.2012 a 01.07.2012;

Inês Alexandra Passos Fernandes Domingos, em regime de tempo 
parcial 20 %, no período de 26.06.2012 a 02.07.2012.

6.07.2012. — O Administrador, António José Carvalho Marques.
206249883 

PARTE F

 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos

Direção Regional dos Recursos Humanos 
e da Administração Educativa

Aviso n.º 11/2012/M

Listas de afetação de candidatos admitidos e ordenados ao concurso 
para afetação aos quadros de zona pedagógica do pessoal docente 
da educação pré -escolar, dos ensinos básico e secundário e do 
pessoal docente especializado em educação e ensino especial da 
Região Autónoma da Madeira para o ano escolar de 2012 -2013.

Dando cumprimento ao estipulado no artigo 43.º do Decreto Legis-
lativo Regional n.º 14/2009/M, de 8 de junho, informam -se todos os 
interessados de que, a partir da data da publicação do presente aviso, se 

encontram, para consulta, as listas de afetação de candidatos admitidos 
ao concurso mencionado em epígrafe, na página da Internet da Direção 
Regional dos Recursos Humanos e da Administração Educativa, no 
seguinte endereço eletrónico: www.madeira -edu.pt/drrhae.

12 de julho de 2012. — O Diretor Regional, Jorge Manuel da Silva 
Morgado.

206250879 

 SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA
DA MADEIRA, E. P. E.

Aviso (extrato) n.º 12/2012/M

Processo disciplinar — notificação de decisão

Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 57.º e n.º 2 do artigo 49.º do 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas, 
aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, não sendo possível a 
notificação pessoal e tendo -se frustrado a notificação por carta registada 
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com aviso de receção, fica por este meio notificado o Dr. João Marcelino 
Gomes Andrade, Assistente Graduado de Ortopedia, do Quadro de Pes-
soal do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPE, com 
última morada conhecida na Rua João Paulo II, Entrada 46, Bloco B1, 
4.º Andar, Conjunto Habitacional da Ajuda, freguesia de São Martinho, 
Funchal, da deliberação do Conselho de Administração do Serviço de 
Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPE, de 9 de julho de 2012, 
que no âmbito do processo disciplinar n.º 76/2011 -Dis, que correu os 
seus termos na Inspeção Geral das Atividades em Saúde, que procede 
à aplicação da pena de suspensão por 90 dias, nos termos da alínea c), 
do n.º 1, do artigo 9.º e artigo 17.º do supra mencionado Estatuto Dis-
ciplinar, com os fundamentos constantes do relatório final proferido no 

processo disciplinar e da deliberação do conselho de Administração do 
SESARAM, EPE que sobre ele incidiu.

Mais fica notificado, nos termos do mencionado no artigo 58.º do 
supra referido diploma legal que a pena disciplinar aplicada começa a 
produzir os seus efeitos legais 15 (quinze) dias após a data de publicação 
do presente aviso no Diário da República.

Mais se informa que da presente deliberação cabe recurso, nos ter-
mos da lei.

12 de julho de 2012. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Miguel Ferreira.

206250498 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA

Aviso (extrato) n.º 9820/2012

Renovação de comissão de serviço
Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de 

07/07/2012 e nos termos artigo 23.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 
30 de agosto, e pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à 
Administração Local pelo Decreto -Lei n.º 93/2004, de 20 de abril, com 
as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, 
de 7 de junho, foi renovada, por mais três anos, a comissão de serviço de 
Isabel Maria da Conceição Simões Pinto no cargo de Chefe da Divisão 
de Educação, Ação Social e Cultura desta Câmara Municipal, cujo termo 
ocorria no dia 23 de setembro de 2012. (A presente renovação não está 
sujeita a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos da Lei 
n.º 98/97, de 26 de agosto).

9 de julho de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, João 
Agostinho Pinto Pereira.

306245419 

 MUNICÍPIO DE ALPIARÇA

Aviso n.º 9821/2012
Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu despacho 

de 13 de junho de 2012, foi nomeada, nos termos do disposto na alínea 
b) do n.º 2 do artigo 73.º e no n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de 
janeiro, para constituir o respetivo Gabinete de Apoio ao Vereador, João 
Pedro Costa Arraiolos, com efeitos a 14 de junho de 2012:

Secretária: Ana Cristina Lima Ferreira Caniço, portadora do Cartão de 
Cidadão n.º 08594480 7ZZ2 e contribuinte fiscal n.º 142 017 604.

Publique -se no Diário da República.
13 de junho de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal de Al-

piarça, Mário Fernando Atracado Pereira.
306245062 

 MUNICÍPIO DA AMADORA

Aviso n.º 9822/2012
Para os devidos efeitos, e 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, se 
anuncia que por meu despacho, na sequência de procedimento concursal 
comum para a contratação em funções públicas por tempo indeterminado, 
com vista à ocupação de um posto de trabalho, do mapa de pessoal, na 
categoria de Assistente Operacional, com competências, atribuições e 
atividade no âmbito do de bate-chapas, aberto por aviso publicado na 
2.ª Série do Diário da República, n.º 19, de 27 de janeiro de 2011, de 
acordo com a ordenação da respetiva lista unitária final, designei para 

celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, na categoria de Assistente Operacional, o candidato 
Sérgio Paulo Pinto Alves, com efeito a 1 de outubro de 2011.

O contratado auferirá uma remuneração mensal ilíquida de 485,00 €, 
correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 1, da citada categoria.

25 de junho de 2012. — Por delegação de competências do Presidente 
da Câmara, a Vereadora responsável pela área de Recursos Humanos, 
Rita Madeira.

306235942 

 MUNICÍPIO DE AROUCA

Aviso n.º 9823/2012
Em cumprimento do disposto no art.º 37.º da Lei 12-A/2008, de 27.2, 

torna-se público que cessou, por motivos de aposentação, a relação 
jurídica de emprego público dos seguintes trabalhadores:

Alberto Luís de Brito Teixeira — encarregado operacional, posição 
remuneratória 4, desligado do serviço em 01/04/2012.

José Maria Correia Gomes — assistente operacional, posição remu-
neratória 7, desligado do serviço em 01/07/2012.

09/07/2012. — O Presidente da Câmara, José Artur Tavares Neves.
306240575 

 MUNICÍPIO DE BENAVENTE

Aviso n.º 9824/2012

Licença sem vencimento
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, adaptado à Administração Local 
pelo Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, torna -se público que, 
por meu despacho datado de 29 de junho de 2012, foi autorizada licença 
sem remuneração, ao trabalhador desta autarquia, Francisco António 
Carapinha Rodrigues Parracho, assistente operacional, pelo período de 
01 de julho de 2012 a 31 de julho de 2012.

3 de julho de 2012. — O Presidente da Câmara Municipal, António 
José Ganhão.

306236152 

 MUNICÍPIO DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Aviso (extrato) n.º 9825/2012
Em cumprimento do disposto na al. d), n.º 1, do Artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável à administração local pelo 
Decreto -Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, faz -se público que foi ex-
tinta a relação jurídica de emprego publico, por motivo de aposentação 




