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 Escola Secundária de Santo André, Barreiro

Louvor (extrato) n.º 261/2013
No momento em que cessa funções, nos serviços administrativos desta 

escola, decorridos 35 anos, por via de passagem à situação de aposentação, 
entendo que é de inteira justiça louvar e reconhecer, publicamente, Maria 
Vitória Mendonça Santos Paiva, pela qualidade do seu trabalho e perfil 
profissional, e pela forma dedicada, empenhada e responsável com que 
desempenhou as suas funções na secretaria da escola de Santo André.

21 de março de 2013. — A Diretora, Maria Arlete Pereira da Cruz.
206846301 

 Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaços, Seixal

Aviso n.º 4454/2013

Procedimento Concursal para Recrutamento
 de Pessoal de Limpeza

Nos termos do artigo 2.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introdu-
zidas pela Portaria n.º 145 -A/2011 de 6 de abril, torna -se público que 
se encontra aberto o procedimento concursal para seis (6) contratos de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, a tempo parcial, 
para assegurarem os serviços de limpeza:

6 contratos com a duração de 3,5 horas/dia cada.

1 — Local de trabalho: Agrupamento de Escolas Vale de Milhaços, 
Seixal.

2 — Função: serviços de limpeza.
3 — Duração do contrato: até 14 de junho de 2013.
4 — Remuneração ilíquida/hora: 3,20 euros.
5 — Requisitos legais exigidos: escolaridade obrigatória, de acordo 

com a idade do candidato.
6 — Constitui fator preferencial comprovada a experiência profissional 

em Escolas deste Agrupamento no exercício efetivo das funções de lim-
peza, assim como perfil adequado para acompanhamento de alunos. Caso 
seja considerado necessário poderá haver lugar a entrevista individual.

7 — Formalização da candidatura:
7.1 — Prazo da candidatura: dez (10) dias úteis a contar da data de 

publicação do Aviso no Diário da República.
7.2 — Forma: as candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoria-

mente, mediante preenchimento de formulário próprio, fornecido nos 
serviços administrativos da escola sede do Agrupamento, e entregues no 
prazo de candidatura, pessoalmente, nas instalações deste, ou enviadas, 
pelo correio, para o Agrupamento de Escolas Vale de Milhaços, Rua Gil 
Vicente, 2855 -454 Corroios.

8 — Os formulários de candidatura deverão ser acompanhados, sob 
pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão (fotocópia)
b) Certificado de habilitações (fotocópia)
c) Declaração de experiência profissional (fotocópia)
d) Curriculum Vitae.

8.1 — Os candidatos que tenham exercido funções no Agrupamento 
de Escolas Vale de Milhaços estão dispensados da apresentação dos 
documentos comprovativos da experiência profissional.

8.2 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

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

9 — Método de seleção: Avaliação Curricular (AC), valorado nos 
termos do previsto artigo 18.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro:

9.1 — Avaliação Curricular (AC), que se traduzirá na seguinte fórmula:
AC = HL + EP (2) + FP/4

em que:
HL - Habilitações literárias;
EP - Experiência profissional em funções iguais ou similares;
FP - Formação profissional.

9.2 — Classificação final: média aritmética simples resultante da 
aplicação da fórmula enunciada no ponto anterior, em que:

CF = AC

em que:
CF - Classificação final;
AC - Avaliação Curricular.

9.3 — Em situações de igualdade de valoração, aplica -se o disposto 
no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

10 — Júri do concurso: nos termos do artigo 21.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, o júri tem a seguinte composição:

Presidente: Ana Cristina Grilo Minhós (Adjunta de Direção);
Vogais efetivos: Maria Rosa Rodrigues (Adjunta de Direção) e Petra 

Maria da Fonseca (Coordenadora dos Assistentes Operacionais);
Vogais suplentes: Maria Luísa de Almeida Alvarez Martins (Adjunta 

de Direção) e Maria Guilhermina Duarte Espinhal Branco (Subdiretora).

11 — A lista de ordenação final dos candidatos será publicada no site 
do Agrupamento e afixada em local visível dos serviços administrativos, 
para conhecimento de todos os interessados.

22 de março de 2013. — O Diretor, José Manuel de Almeida Coelho.
206850651 

 Direção Regional de Educação do Norte

Agrupamento de Escolas de Arrifana, Santa Maria da Feira

Aviso (extrato) n.º 4455/2013

Conclusão do período experimental

Avaliação final relativa ao período experimental do contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, e por força do disposto no artigo 73.º do 
Regime aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.

Torna-se público que, de acordo com o processo de avaliação elaborado 
nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, que se encontra arquivado no respetivo processo in-
dividual, foi concluído com sucesso, com a nota de 15 valores, em 14 de 
dezembro de 2012, o período experimental da assistente operacional 
Maria da Graça Tavares Oliveira S. Reis.

17 de dezembro de 2012. — A Presidente da CAP, Maria Guiomar 
Ferreira da Silva.

206849218 

 MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE
E DA SEGURANÇA SOCIAL

Instituto de Informática, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 824/2013

Pela Deliberação do Conselho Diretivo, n.º 6/2012, de 20 de dezem-
bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi designada, em regime de substituição, 
Coordenadora da Área de Arquitetura e Tecnologia, Maria dos Santos 
Almeida Silva, que detém a competência técnica e aptidão para o exer-
cício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em 
anexo, com efeitos a 16 de novembro de 2012.

22 de março de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Pedro 
Alexandre da Rosa Corte Real.

Nota curricular
Maria dos Santos Almeida Silva, Licenciada em Finanças, pelo Insti-

tuto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, é espe-
cialista de informática grau 3 nível 2, do Instituto de Informática, I. P. 
do Ministério da Solidariedade e Segurança Social.

Entre 1979 e 2000 desempenhou funções técnicas nos Serviços de Infor-
mática do Centro Nacional de Pensões nas áreas de programação e análise 
e na administração de bases de dados e sistemas, tendo executado diversas 
atividades de conceção e desenvolvimento de aplicações e modelos de dados, 
migração de sistemas e aplicações e de coordenação de projetos e equipas.

De 2000 a 2004 foi Diretora de Núcleo na Unidade de Informática 
do Centro Nacional de Pensões, tendo sido responsável pelo desenvol-
vimento de aplicações com utilização de novas soluções e tecnologias.

É Diretora da Unidade de Sistemas de Informação de Pensões do 
Centro Nacional de Pensões desde 2004, sendo responsável pelo sistema 
de informação que suporta a atribuição, pagamento e gestão das pensões 
da Segurança Social.

206843548 




