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abril, torna -se pública a lista unitária de ordenação final referente ao 
procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de dois 
postos de trabalho da categoria de assistente operacional, de acordo 
com o aviso n.º 7358/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 103, de 28 de maio de 2012.

Lista unitária de ordenação final dos candidatos 

Nome Classificações

Pedro Miguel Moura Lança Dias. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,90
Maria da Piedade Duarte Santos Arronches. . . . . . . . . . 15

 22 de março de 2013. — O Presidente da Comissão Administrativa 
Provisória, José Dídio Monteiro de Andrade Brazão.

206850798 

 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa

Aviso n.º 4488/2013
Nos termos do artigo 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de março, 

faz -se público que se encontra afixada a lista de antiguidade do pessoal 
não docente desta Escola, contada até 31 de dezembro de 2012. Poderão 
ser apresentadas reclamações no prazo de 30 dias a contar da data da 
publicação deste aviso.

25 de março de 2013. — O Presidente da Comissão Administrativa 
Provisória, Francisco Manuel Cortez Batista De Lá Féria e Oliveira.

206851226 

 MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE E DA SEGURANÇA 
SOCIAL

Gabinete do Secretário de Estado da Solidariedade 
e da Segurança Social

Despacho n.º 4611/2013
Nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 31/84, de 21 de janeiro, 

é definido ter o mandato dos titulares dos órgãos das cooperativas de 
interesse público a duração de 3 anos, norma esta complementada pelo 
artigo 20.º dos Estatutos da Cooperativa António Sérgio para a Economia 
Social – Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada. 
Atendendo ao Despacho n.º 5191/2010, de 23 de março, ao estabelecido 
no artigo 27.º, n.º 3, dos já citados Estatutos da Cooperativa António 
Sérgio para a Economia Social – Cooperativa de Interesse Público de 
Responsabilidade Limitada, e considerando ainda o artigo 58.º da Lei 
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, determino, no âmbito das compe-
tências em mim delegadas ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do Despacho 
n.º 14327/2011, de 21 de outubro:

1 – Designar para Presidente da Direção da Cooperativa António 
Sérgio para a Economia Social – Cooperativa de Interesse Público 
de Responsabilidade Limitada, por acordo de cedência de interesse 
público, o licenciado Eduardo Manuel Fernandes Graça, por possuir a 
competência técnica, a aptidão, a experiência profissional e a formação 
adequadas ao exercício das funções indicadas.

2 – O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
19 de fevereiro de 2013. — O Secretário de Estado da Solidarie-

dade e da Segurança Social, Marco António Ribeiro dos Santos Costa.

ANEXO 

Nota curricular
1 — Identificação — Eduardo Manuel Fernandes Graça.
2 — Habilitações académicas — licenciatura em Organização e 

Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia da Univer-
sidade de Lisboa.

3 — Experiência profissional:
Presidente da Direção da Cooperativa António Sérgio para a Eco-

nomia Social – Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade 
Limitada, desde 2010;

Presidente do Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo, I. P. 
(INSCOOP), entre 2009 e 2010;

Diretor do Departamento Financeiro e de Organização na Agência 
Nacional para a Qualificação (ANQ, IP) entre outubro e dezembro 
de 2008;

Exerceu funções técnicas e de Coordenador do “Espaço Noesis”, na 
Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC) 
do Ministério da Educação, entre 2003 e setembro de 2008;

Presidente da direção do INATEL — Instituto Nacional para o Apro-
veitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores entre 1996 e 2003;

Coordenador da «Comissão Interministerial para o Acolhimento 
e Inserção Social da Comunidade Timorense» e presidente da «Co-
missão Permanente para o Acolhimento e Inserção Social da Co-
munidade Timorense», entre 1996 e 2003, a título gracioso, em 
cujas atribuições assumiu particular destaque o programa para 
a inserção no sistema escolar português dos jovens timorenses 
acolhidos em Portugal;

Adjunto do Ministro da Solidariedade e Segurança Social, entre 
novembro de 1995 e fevereiro de 1996;

Membro do gabinete de apoio pessoal do presidente da Câmara Muni-
cipal de Lisboa, desde 1992, e adjunto daquele gabinete desde fevereiro 
de 1994 até novembro de 1995;

Coordenador da equipa de projeto das escolas profissionais, ins-
tituídas pelo Decreto-Lei n.º 26/89, de 21 de janeiro, no âmbito do 
GETAP —  Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional, 
do Ministério da Educação, entre 1989 e 1992.

4 — Carreira na Administração Pública — assessor principal do 
Ministério da Educação.

206854734 

 Secretaria-Geral

Despacho n.º 4612/2013
Por despacho do Secretário de Estado da Solidariedade e da Se-

gurança Social, de 11.02.2013, foi autorizada a renovação da licença 
especial para o exercício de funções transitórias na Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, ao técnico superior António Correia 
Marques da Silva, pelo período de dois anos, com efeitos a partir de 
17.04.2013, ao abrigo do disposto nos artigos 1.º e 2.º do Decreto -Lei 
n.º 89 -G/98, de 13.04.

22 de março de 2013. — Pela Secretária -Geral, a Secretária -Geral-
-Adjunta, Isabel Maria Costa Ramos.

206852117 

 Instituto de Informática, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 830/2013
Pela Deliberação do Conselho Diretivo, n.º 2/2012, de 13 de novem-

bro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e 
provimento do referido cargo, foi designada, em regime de substituição, 
na titularidade do cargo de Secretário do Conselho Diretivo, Sandra 
Cordeiro Teixeira, que detém a competência técnica e aptidão para o 
exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular 
em anexo, com efeitos a 13 de novembro de 2012.

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

Nota Curricular
Sandra Cordeiro Teixeira é licenciada em Estudos Europeus pela 

Universidade Moderna. É técnica superior do mapa de pessoal do 
Instituto da Segurança Social, IP, desde dezembro de 2001. Exerceu 
funções consultivas de natureza técnica no Departamento de Recur-
sos Humanos do ISS, I. P. Em maio de 2008 integrou a estrutura de 
acompanhamento da implementação do projeto SCORE RH. De 1 de 
maio de 2009 a 31 de dezembro de 2010 integrou a Equipa de Projeto 
de “Recrutamento e Seleção de RH 2009/2010”, tendo assegurado 
e acompanhado os procedimentos concursais para recrutamento e 
seleção de cargos dirigentes.

Possui cursos de formação profissional na área de recursos humanos: 
Novo Modelo de Gestão de Recursos Humanos na AP; Procedimento 
Concursal; Novo Regime de Vinculação, de Carreiras e Remunerações; 
Conceção e Gestão de Projeto.

206843467 




