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funções privadas, à Dra. Ana Maria de Matos Gonçalves Sancho, técnica 
superior de Saúde — ramo de Psicologia Clínica, do mapa de pessoal 
desta Instituição.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
21 de setembro de 2012. — A Presidente do Conselho de Adminis-

tração, Isabel Paixão.
206404876 

 Deliberação (extrato) n.º 1321/2012
Por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, de 02 -08 -2012, foi autorizada a renovação da 
acumulação de funções públicas, à Enfermeira, Maria de Lurdes Gon-
çalves Dias do mapa de pessoal deste Centro Hospitalar.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
21 de setembro de 2012. — A Presidente do Conselho de Adminis-

tração, Isabel Paixão.
206404446 

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

Aviso n.º 12923/2012
Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
torna -se público que se encontra afixada a Lista Unitária de Ordena-
ção Final, após homologação, no placard do Setor de Administração e 
Desenvolvimento dos Recursos Humanos do INSA, IP, estando ainda 
disponível em www.insa.pt, referente ao procedimento concursal pu-
blicado através do Aviso n.º 7345/2012, de 28de maio.

19 de setembro de 2012. — A Diretora de Gestão de Recursos Hu-
manos, Paula Caires da Luz.

206402923 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral de Planeamento e Gestão Financeira

Despacho n.º 12665/2012
Nos termos do n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, 

com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto -Lei n.º 105/2007, de 
3 de abril, foi determinado que a constituição das equipas multidisci-
plinares e a designação das suas chefias, de entre efetivos do serviço, 
são da responsabilidade do respetivo dirigente máximo. Nos termos da 
alínea b) do artigo 5.º do Decreto Regulamentar n.º 19/2012, de 31 de 
janeiro, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 20.º da Lei 
n.º 4/2004, de 15 de janeiro, foi determinada a adoção de um modelo 
de estrutura matricial nas áreas de atividade de desenvolvimento de 
projetos transversais relacionados com a modernização dos sistemas 
administrativos e dos processos de trabalho e a interoperabilidade dos 
sistemas de informação.

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do despacho n.º 8462/2012, de 31 de 
maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 25 de 
junho de 2012, é criada a equipa multidisciplinar interna designada 
Unidade de Modernização e Apoio Logístico (UMAL) e atribuídas as 
respetivas competências.

É designada chefe da Unidade de Modernização e Apoio Logístico 
a técnica superior Otília Maria Gomes Caetano, a quem é atribuído o 
estatuto remuneratório equiparado ao de chefe de divisão, nos termos 
do disposto no artigo 9.º do Decreto Regulamentar n.º 19/2012, de 
31 de janeiro, em cumprimento do estatuído no n.º 2 do artigo 22.º da 
Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação.

O presente despacho produz efeitos a 1 de setembro de 2012.
14 de agosto de 2012. — O Diretor -Geral, Edmundo Gomes.

206401498 

 Direção Regional de Educação do Norte

Escola Secundária D. Afonso Henriques — Vila das Aves

Aviso n.º 12924/2012
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 95.º do Decreto -Lei 

n.º 100/99, de 31 de março, conjugado com o n.º 1 do artigo 132.º do 

ECD, faz -se público que se encontra afixada no placard da sala dos 
Professores da Escola Secundária D. Afonso Henriques, Vila das Aves, 
a lista de antiguidade do pessoal docente, com referência a 31 de agosto 
de 2012.

Nos termos do artigo 96.º do mesmo diploma, os docentes dispõem 
de 30 dias consecutivos a contar da data da publicação deste aviso no 
Diário da República para reclamação à Diretora da Escola.

20 de setembro de 2012. — A Diretora, Maria Helena Teixeira Miguel.
206403733 

 Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Leonardo Coimbra (Filho)

Aviso n.º 12925/2012
Ao abrigo do n.º 6, artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 janeiro, 

torna-se pública a lista unitária de ordenação final relativa ao procedi-
mento concursal comum aberto pelo aviso n.º 7656/2012 e publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 107 de 1 de junho de 2012, para 
preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de As-
sistente Técnico em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado:

Lista unitária de ordenação final 

Número
de ordem Nome Valoração 

final

1.º Patrícia Isabel Costa Ferreira de Sousa Noverça 
Pereira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,90

 A referida lista, foi afixada no placard da entrada principal da escola, 
disponibilizada na página eletrónica e notificação pessoal à candidata.

19 de setembro de 2012. — A Diretora, Armanda Esteves.
206404251 

 Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique

Aviso n.º 12926/2012

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 
cinco postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial para a 
carreira e categoria de assistente operacional.
Para efeitos do disposto no artigo 50 e n.º 2 do artigo 6.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR), conjugado com o artigo 19.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, 22 de janeiro, torna -se público que por meu 
Despacho de 20 de setembro de 2012, se encontra aberto, pelo prazo 
de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no 
Diário da República, procedimento concursal comum na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a 
tempo parcial, para colmatar as necessidades transitórias de Assistentes 
Operacionais:

5 — Lugares com 4 horas diárias;
Remuneração ilíquida/hora: 3,20 €/hora. Acresce subsídio de refeição 

na prestação diária de trabalho.
Duração do contrato: até dezembro de 2012.
Requisitos legais de admissão:
a) Escolaridade obrigatória;
b) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-

ção, Convenção internacional ou lei especial;
c) 18 Anos de idade completos;
d) Não inibição do exercício de funções ou não interdição para o 

exercício daquelas que se propõe desempenhar;
e) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das 

funções;
f) Cumprimento da lei de vacinação obrigatória.
Métodos de seleção:
1 — Atenta a urgência do presente recrutamento, o procedimento 

concursal decorrerá através da utilização faseada dos métodos de seleção, 
conforme previsto no artigo 8.º da Portaria 83 -A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril.

2 — Métodos de seleção e critérios: (AC) avaliação curricular e (EAC) 
entrevista de avaliação de competências.




