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PARTE B
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Neves Ferrão Sousa Magalhães nomeada, em comissão de serviço, para
o cargo de Directora do Arquivo Histórico Parlamentar, com efeitos a
19 de Fevereiro de 2011.

Secretário-Geral
Despacho (extracto) n.º 3148/2011
Por despacho de 31 de Janeiro de 2011 do Senhor da Presidente da
Assembleia da República, foi a licenciada Maria Manuela Castelo Branco

7 de Fevereiro de 2011. — A Secretária-Geral, Adelina Sá Carvalho.
204327955

PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Centro Jurídico
Declaração de rectificação n.º 392/2011
Ao abrigo da alínea h) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 162/2007, de 3 de Maio, conjugados com o disposto no n.º 2
do artigo 9.º do Regulamento de Publicação de Actos no Diário da
República, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 35-A/2008, de 29
de Julho, e alterado pelo Despacho Normativo n.º 13/2009, de 1 de
Abril, declara-se que o despacho n.º 19316/2010, de 30 de Dezembro,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 252, de 30 de Dezembro
de 2010, saiu com a seguinte inexactidão que, mediante declaração da
entidade emitente, assim se rectifica:
No n.º 6, onde se lê:
«[...] aplicando-se a esses rendimentos as regras gerais de exclusão
de incidência previstas no artigo 22.º do Código de IRS.»

«[...] aplicando-se a esses rendimentos as regras gerais de exclusão
de incidência previstas no artigo 2.º do Código de IRS.»
9 de Fevereiro de 2011. — A Directora-Adjunta, Alexandra Ludomila
Ribeiro Fernandes Leitão.
672011

Instituto Português da Juventude, I. P.
Aviso n.º 4696/2011
No 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, faz-se pública a lista nominativa dos trabalhadores do Instituto Português da Juventude, I. P., que
cessaram funções no período compreendido entre 1 de Julho e 31 de
Dezembro de 2010:

Categoria

Posição remuneratória/
escalão

Nível remuneratório/
índice

Motivo

Data

Técnico superior. . . . . . . . . . . .
Assistente operacional . . . . . . .
Técnico superior. . . . . . . . . . . .
Assistente operacional . . . . . . .

8.º
5.º
Entre a 6.º e 7.º
2.º

39
5
Entre 31 e 35
2

Aposentação
Aposentação
Aposentação
Aposentação

01-07-2010
01-09-2010
01-12-2010
01-12-2010

Nome

Perpétua Júlia Cordeiro Romão . . . . . . . .
Maria Lucinda Conceição Silva. . . . . . . .
José António Ferreira Martinho . . . . . . . .
Maria Teresa Janeiro Trole Rocha . . . . . .

deve ler-se:

24 de Janeiro de 2011. — A Presidente do IPJ, I. P., Helena Maria Guimarães Sousa Alves.

204326261

Despacho n.º 3149/2011

Despacho n.º 3150/2011

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º,
artigo 21.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 55.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, torna-se público que, na sequência de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de
emprego público por tempo indeterminado para preenchimento de
um posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior,
aberto pelo aviso n.º 13452/2010, publicado na 2.ª série do Diário
da República, n.º 129, de 6 de Julho de 2010, e após negociação
do posicionamento remuneratório, atento o disposto no n.º 1 do
artigo 26.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
em 28 de Janeiro de 2011, com o trabalhador, Carlos Manuel Ramos
Saraiva, vencimento mensal ilíquido de 1.201,48 €, correspondendo
à 2.ª posição remuneratória, nível remuneratório 15, com efeitos à
data da referida celebração, para prestar funções no Gabinete de Recursos Humanos e Apoio aos Objectores de Consciência do Instituto
Português da Juventude, I. P.

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, torna-se público que, nos termos do
n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, na sequência
de procedimento concursal comum aberto pelo aviso n.º 13453/2010,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 6 de Julho, foi
celebrado, em 1 de Fevereiro de 2011, contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, com Alice Maria Samoreno de Oliveira Nunes, colocada entre a 4.ª e 5.ª posição remuneratória e entre o 9.º
e 10.º nível remuneratório, da carreira e categoria de assistente técnico
com efeitos à data da referida celebração.

4 de Fevereiro de 2011. — A Presidente do IPJ, I. P., Helena Maria
Guimarães Sousa Alves.
204328473

4/02/2011. — A Presidente, Helena Maria Guimarães Sousa Alves.
204328173
Despacho n.º 3151/2011
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, torna-se público que, nos termos do
n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, na sequência
de procedimento concursal comum aberto pelo aviso n.º 13453/2010,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 6 de Julho, foi

