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Escola Secundária c/ 3.º Ciclo do Ensino Básico de Romeu Correia

Direcção Regional de Educação do Alentejo

Aviso n.º 19482/2010

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes/São Luís

Procedimento Concursal comum de recrutamento para ocupação
de 10 (dez) postos de trabalho em regime
de contrato a termo resolutivo certo a tempo parcial
Nos termos dos 2 e 3 do artigo 6.º, artigos 50.º e 55.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e do disposto na alínea a) do n.º 3
artigo 19.º da Portaria n.º 83.ª/2009, de 22 de Janeiro, torna-se público
que se encontra aberto, o procedimento concursal comum para preenchimento de 10 (dez) postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente
Operacional, de grau 1 desta Escola até 31 de Outubro de 2010, na modalidade de contrato em funções públicas a termo resolutivo certo parcial,
com a duração de 3h 30m/dia. Tipo de oferta — 10 (dez), Contratos a
Termo Resolutivo Certo a Tempo Parcial, nível orgânico — Direcção
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, Escola Secundária c/
3.º Ciclo de Ensino Básico Romeu Correia — Rua Virgínia Moura,
2814501 Feijó, função — providenciar a limpeza, arrumação e conservação e boa utilização das instalações, cooperar nas actividades que visem
a segurança dos alunos do Agrupamento, horário semanal — 17h30 m
a 3€/hora, à remuneração ilíquida acresce o subsidio de refeição de
prestação diária de trabalho, duração do contrato — até 31 de Outubro
de 2010, requisitos legais exigidos escolaridade obrigatória, de acordo
com a idade do candidato, que pode ser substituída por experiência profissional comprovada, método de selecção — avaliação curricular, prazo
de concurso — 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação
do presente aviso. Apresentação formalização da candidatura — Em
impresso próprio que será fornecido aos candidatos nos serviços administrativos, Rua Virgínia Moura, 2814-501 Feijó, durante o atendimento
ao público (10h às 15h30m).
14 de Setembro de 2010. — O Presidente da CAP, António Manuel
Mesquita Mateus.
203739085

A Direcção Executiva do Agrupamento de Escolas de Vila Nova
de Milfontes/São Luís, por proposta da sua Directora, aprovou por
unanimidade a atribuição de um louvor à docente deste Agrupamento,
Professora Joaquina Maria Raposo de Campos Carraço pelo trabalho
prestado durante os trinta e quatro anos no exercício das suas funções.
Sempre revelou elevada eficiência, dedicação e disponibilidade, notáveis qualidades para se integrar em trabalho de equipa e, também, para
assumir responsabilidades de organização e gestão, manifestando possuir
um superior sentido de serviço voluntário à instituição pública.
27 de Setembro de 2010. — A Directora, Maria João Romão Cabanas e Silva.
203737465

Direcção Regional de Educação do Algarve
Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes
Aviso n.º 19483/2010
Relação de Funcionários que mudaram de Posição
Remuneratória no ano de 2010
Nos termos do disposto no ponto 6, do artigo 47.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, procede-se à publicitação da mudança de posicionamento remuneratório do pessoal não docente a seguir mencionado, que
reuniu os requisitos necessários para transitar à posição remuneratória
seguinte, com efeitos a 1 de Janeiro de 2010.

Carreira/Categoria

Posição
remuneratória
anterior

Nível
remuneratório
anterior

Assistente Técnica . . . . . . . .
Assistente Operacional. . . . .
Assistente Operacional. . . . .
Assistente Operacional. . . . .
Assistente Operacional. . . . .
Assistente Operacional. . . . .

Entre 1.ª e 2.ª
3.ª
Entre 1.ª e 2.ª
Entre 4.ª e 5.ª
Entre 1.ª e 2.ª
3.ª

Entre 5 e 7
3
Entre 1 e 2
Entre 4 e 5
Entre 1 e 2
3

Nome

Maria do Carmo Rosado Furtado Varela . . . . . . . . . . . . .
Adélia Maria de Jesus Belchior Ferreira . . . . . . . . . . . . .
João Manuel Oliveira Caracol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria dos Anjos Cavaco Pereira Dâmaso . . . . . . . . . . . .
Maria Emília Marques Araújo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rosa Maria Casal Silva Cunha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Louvor n.º 507/2010

Posição
Nível
remuneratória remuneratório
actual
actual

2.ª
4.ª
3.ª
5.ª
3.ª
4.ª

7
4
3
5
3
4

Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes — Portimão, 27 de Setembro de 2010. — Nome: Telmo Eduardo da Costa Marreiros Soares. — Cargo:
Director.
203739133

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR

ii) Em relação aos cursos de pós-graduação, não existem casos pendentes e que todos os alunos aprovados receberam o respectivo certificado e diploma;

Gabinete do Ministro

Considerando ter a Inspecção-Geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior apurado que:

Despacho n.º 15048/2010

i) O ISIG deixou de admitir alunos para o 1.º ano do curso de licenciatura em Engenharia de Sistemas Decisionais desde o ano lectivo de
1999-2000 e para o curso de licenciatura em Engenharia Informática
desde o ano lectivo de 2006-2007, não tendo actualmente qualquer
aluno matriculado;
ii) O curso de pós-graduação denominado «A Comunicação Educacional e a Gestão de Informação — As TIC na Educação», que decorreu
no ano lectivo de 2009-2010, já se encontra concluído;
iii) Os processos dos alunos se encontram devidamente organizados, constando dos mesmos toda a documentação relativa ao acesso e
ingresso, bem como os requerimentos e cópias das certidões e cartas
de curso emitidas;
iv) As pautas e livros de termos estão organizados e arquivados em
cofre-forte;

Considerando o requerimento formulado, em 22 de Junho de 2010,
pela COCITE, C. R. L. — Cooperativa de Técnicas Avançadas de Gestão
e Informática, na qualidade de entidade instituidora do Instituto Superior
de Informática e Gestão (ISIG), solicitando, nos termos do artigo 56.º
da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, a homologação da sua decisão
de encerramento voluntário deste estabelecimento de ensino superior;
Considerando que a COCITE, C. R. L. informou que:
i) Foram desenvolvidas as acções necessárias para a salvaguarda
dos interesses dos alunos que não existem estudantes matriculados no
ISIG e que todos os projectos individuais que deram entrada no Instituto foram discutidos e conferido ao grau académico de licenciado aos
alunos aprovados;
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Considerando ainda que a COCITE, C. R. L., declara não ter capacidade financeira que lhe permita a afectação de recursos logísticos e
humanos necessários à manutenção da documentação existente de forma
a garantir a sua guarda nos termos do artigo 58.º da Lei n.º 62/2007, de
10 de Setembro;
Considerando os pareceres favoráveis da Inspecção-Geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Direcção-Geral
do Ensino Superior e da Secretaria-Geral do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior;
Considerando o disposto nos artigos 56.º e 58.º da Lei n.º 62/2007,
de 10 de Setembro (Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior):
1 — Homologo a decisão do encerramento voluntário do Instituto
Superior de Informática e Gestão.
2 — Encarrego a Direcção-Geral do Ensino Superior da guarda da
documentação fundamental do Instituto Superior de Informática e Gestão, nos termos e para os efeitos do artigo 58.º da Lei n.º 62/2007, de
10 de Setembro.
3 — Os responsáveis da COCITE, C. R. L., e do ISIG devem proceder,
no prazo de 20 dias após a notificação do presente despacho, à entrega à
Direcção-Geral do Ensino Superior da documentação fundamental a que
se refere o n.º 4 do artigo 58.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, da
qual será lavrado auto, devendo até esse momento assegurar a integral
conservação e fidedignidade daqueles registos.
Notifiquem-se a COCITE, C. R. L. — Cooperativa de Técnicas Avançadas de Gestão e Informática, o Instituto Superior de Informática e
Gestão, a Inspecção-Geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior e a Direcção-Geral do Ensino Superior.
22 de Setembro de 2010. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.
203736355

Secretaria-Geral
Aviso (extracto) n.º 19484/2010
Por meu despacho de 28 de Abril de 2010, e de acordo com o
previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, conjugado com o n.º 3 do artigo 17.º da Lei
n.º 59/2008, de 11 de Setembro, torna-se público que, na sequência
de procedimento concursal comum com vista à ocupação de um posto
de trabalho do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, na carreira de técnico
superior, aberto pelo aviso n.º 15522/2009, publicado no Diário da
República, 2.ª série, de 3 de Setembro, foi celebrado contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos
a 16 de Março de 2010, com a licenciada Anabela do Rosário Marques Antunes, ficando posicionada na 4.ª posição remuneratória da
carreira de técnico superior.
Lisboa, 28 de Maio de 2010. — O Secretário-Geral, António Raul
Capaz Coelho.
203736541

Estádio Universitário de Lisboa
Aviso n.º 19485/2010
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 83-A/2009,
de 22 de Janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos
candidatos ao procedimento concursal comum para o preenchimento de
um posto de trabalho previsto, na carreira e categoria de técnico superior,
e não ocupado, do mapa de pessoal do Estádio Universitário de Lisboa,
aberto pelo Aviso n.º 11985/2010, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 115, de 16 de Junho de 2010.

Lista unitária de ordenação final

Candidatos aprovados

Classificação
final
(valores)

Karoline Queiroz de Agrela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,97

A referida lista foi homologada por despacho do Presidente do Estádio
Universitário de Lisboa, em 23 de Setembro de 2010, tendo sido afixada
na sede deste organismo, publicada na respectiva página electrónica e
notificada aos candidatos por correio electrónico.
24 de Setembro de 2010. — O Presidente, João Roquette.
203735601

Instituto de Investigação Científica Tropical, I. P.
Aviso n.º 19486/2010
Em cumprimento do estabelecido no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, torna-se pública a cessação do contrato de trabalho
em funções públicas, por tempo indeterminado, do Assistente Técnico,
Fernando José Pinto de Almeida, por motivo de aposentação com efeitos
desde 01.10.2010.
Instituto de Investigação Científica Tropical, 27 de Setembro de
2010. — O Presidente, Jorge Braga de Macedo.
203737327
Aviso n.º 19487/2010
Em cumprimento do estabelecido no artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, torna-se pública a cessação do contrato de trabalho
em funções públicas, por tempo indeterminado, da Assistente Técnica,
Maria Manuela Mendes de Sousa por motivo de aposentação com efeitos
desde 01.10.2010.
Instituto de Investigação Científica Tropical, 27 de Setembro de
2010. — O Presidente, Jorge Braga de Macedo.
203737132

MINISTÉRIO DA CULTURA
Direcção Regional de Cultura do Algarve
Aviso (extracto) n.º 19488/2010
Cessação de procedimento concursal para provimento do Cargo
de direcção intermédia de 2.º grau para Chefe de Divisão da Divisão de Administração e Recursos, aberto pelo Aviso n.º 1345/2010,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 20 de Janeiro
de 2010.
1 — Dado que a concorrente seleccionada nos termos do n.º 6, do
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, na redacção dada pelas Leis n.os 51/2005,
de 30 de Agosto, 64-A/2008, de 31 de Dezembro e 3-B/2010, de 28 de
Abril, para exercer o cargo de direcção intermédia de 2.º grau, Chefe de
Divisão de Administração e Recursos na Direcção Regional de Cultura
do Algarve, não aceitou, não é possível preencher o referido cargo,
aberto pelo Aviso n.º 1345/2010.
2 — Assim, nos termos da alínea d), do n.º 1, do artigo 7.º, da Lei
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro pela redacção que lhe foi conferida pela Lei
n.º 51/2005 de 30 de Agosto declaro cessado o procedimento concursal
para provimento do cargo de direcção intermédia de 2.º grau, aberto
pelo Aviso n.º 1345/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 13, de 20 de Janeiro de 2010.
27 de Setembro de 2010. — A Directora Regional, Dália da Conceição Paulo.
203739669

