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deste Centro Hospitalar e enviada aos candidatos através de ofício
registado, com aviso de recepção.
14 — Lista de classificação final — a lista de classificação final será
publicada no Diário da República, 2.ª série.
15 — A constituição do júri é a seguinte:
Presidente — Dr. José Manuel Borges Guerra, chefe de serviço de
Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE (Hospital
Pulido Valente);
Vogais efectivos:
1.º — Dr. Luís Filipe Vieira Marques Pinto, assistente graduado de
Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE (Hospital de S. José);
2.º — Dra. Mª. Luz Borges de Freitas Fernandes Martins Moreira,
assistente de Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar de Torres Vedras;
Vogais suplentes:
1.º — Dr. Vítor Antunes Semedo Sousa, assistente graduado Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE (Hospital de S. José);
2.º — Dra. Inês Maria Fonseca Baptista Soares Cunha Cardigos,
assistente de Otorrinolaringologia do Centro Hospitalar Lisboa Central,
EPE (Hospital D. Estefânia).
O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimentos,
pelo 1.º vogal efectivo.

Aviso (extracto) n.º 22803/2009
Faz-se público que, a pedido da própria, foi rescindido o Contrato de
Trabalho a Termo Incerto da Assistente Eventual de Cardiologia, Carla
Sofia Feiteira Matias, colocada nesta Instituição, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 112/98, de 24 de Abril, a partir do dia 17 de Julho de 2009.
Hospital Reynaldo dos Santos — Vila Franca de Xira, 02 de Junho
de 2009. — O Conselho de Administração, Dr. Lourenço Braga, Vogal
Executivo.
202685729
Aviso (extracto) n.º 22804/2009
Por despacho do conselho de administração do Hospital de Reynaldo
dos Santos de 4 de Março de 2009, foi autorizada a licença sem remuneração, ao abrigo da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, à enfermeira
especialista Fernanda Maria dos Santos Gomes, com efeitos a partir de
16 de Fevereiro de 2009.
Hospital de Reynaldo dos Santos, 13 de Julho de 2009. — O Conselho
de Administração, Lourenço Braga, Vogal Executivo.
202685972
Aviso (extracto) n.º 22805/2009

Torres Vedras, 11 de Dezembro de 2009. — José Mateus, Presidente
do Conselho de Administração.
202682156

Faz-se público que a pedido do próprio, foi rescindido o Contrato de
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado do Assistente
Graduado Sénior de Cardiologia, Carlos Alberto Rabaçal da Silva,
cessando funções a partir do dia 03/10/2009.

Hospital Amato Lusitano — Castelo Branco

Hospital Reynaldo dos Santos — Vila Franca de Xira, 01 de Outubro
de 2009. — O Conselho de Administração, Dr. Lourenço Braga, Vogal
Executivo.
202685761

Deliberação (extracto) n.º 3347/2009
Por deliberação de 10/12/2009 do Conselho de Administração deste
Hospital:
Sandra Isabel Silva Queimado, técnica superior de saúde, assistente
de farmácia, do mapa de pessoal do HAL-Castelo Branco — nomeada,
precedendo concurso, técnica superior de saúde, assistente principal de
farmácia. (Isento de fiscalização prévia do TC)
11 de Dezembro de 2009. — Nome: José Manuel Sanches Pires, Dr.
Cargo: O Presidente do Conselho de Administração.
202684798

Hospital Distrital de Pombal
Aviso n.º 22801/2009
Precedente de concurso interno geral de acesso e consequente cabimentação orçamental confirmada pela 5.ª Delegação da Direcção-Geral
do Orçamento em 2009/06/30, foi celebrado contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, na categoria de enfermeira
especialista de reabilitação, posição remuneratória situada entre o nível 19 e o 20, com efeitos a 2009/12/01, com Luísa Maria Rolim Meco,
enfermeira graduada do mapa de pessoal deste Hospital. Isento de fiscalização prévia do T. C.
Data: 11 de Dezembro de 2009. — Nome: José Albino e Silva,
Cargo: Vogal Executivo.
202682067

Hospital de Reynaldo dos Santos
Aviso (extracto) n.º 22802/2009
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital de Reynaldo dos Santos de 27/11/2008, e da Vogal do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 12/03/2009,
foi autorizada a renovação do regime de acumulação de funções públicas
nesta Instituição, ao abrigo do artigo 27.º e 29.º da lei n.º 12.º-A/2008,
de 27 de Fevereiro, pelo período de um ano, ao assistente graduado
de clínica geral, Dr. Rui Jorge Meneses de Almeida, com efeitos a
01/01/2009, praticando um horário de 6 horas semanais.
Hospital Reynaldo dos Santos — Vila Franca de Xira, 27 de Março
de 2009. — O Conselho de Administração, Dr. Lourenço Braga, Vogal
Executivo.
202685834

Aviso (extracto) n.º 22806/2009
Faz-se público que a pedido do próprio, foi rescindido o Contrato de
Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado do Assistente
Hospitalar de Cirurgia Geral, António Manuel Ferreira Soares, cessando
funções a partir do dia 01/01/2010.
Hospital Reynaldo dos Santos — Vila Franca de Xira, 09 de Dezembro de 2009. — O Conselho de Administração, Dr. Lourenço Braga,
Vogal Executivo.
202685461
Aviso (extracto) n.º 22807/2009
Por deliberação do Conselho de Administração do Hospital de Reynaldo dos Santos de 14/07/2009, e do Ministério da Defesa Nacional,
Força Aérea de 28/10/2009, foi autorizado o regime de acumulação de
funções públicas, ao abrigo do artigo 27.º e 29.º da Lei n.º 12.º-A/2008,
de 27 de Fevereiro, por um período de um ano, ao médico de clínica
geral, Dr. Manuel Roldão Marques, com início a 06/08/2009, praticando
um horário semanal de 19 horas.
Hospital Reynaldo dos Santos — Vila Franca de Xira, 09 de Dezembro de 2009. — O Conselho de Administração, Dr. Lourenço Braga,
Vogal Executivo.
202685567

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Gabinete da Ministra
Despacho n.º 27220/2009
Considerando que no corrente ano não se torna possível dar cumprimento à calendarização prevista e estabelecida pelo despacho
n.º 7345/2009, de 3 de Março, no que se refere à 3.ª edição do Prémio
Nacional de Professores;
Importando salvaguardar as expectativas criadas pelas candidaturas
entretanto apresentadas;
Sem prejuízo de futuros ajustamentos que se venham a revelar adequados relativamente a futuras edições deste tipo de prémios;
Tornando-se necessário alterar alguns dos números do despacho que
aprovou a actual edição do Prémio Nacional de Professores, designada-
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mente no que se refere a matérias de suporte dos respectivos encargos
e ainda de concretização da sua calendarização:
Assim, determino:
1 — O n.º 5 do despacho n.º 7345/2009, de 3 de Março, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 11 de Março de 2009, é
alterado, passando a ter a seguinte redacção:
«5 — O encargo respeitante ao valor do Prémio Nacional de Professores é suportado pelo orçamento da Secretaria-Geral do Ministério
da Educação.»
2 — O n.º 8 do despacho referido no número anterior é alterado,
passando a ter a seguinte redacção:
«8 — [...] O processo de análise e selecção das candidaturas deve
estar concluído até 31 de Janeiro de 2010.
A cerimónia de atribuição e divulgação dos prémios deve ocorrer
até 31 de Março de 2010.»
10 de Dezembro de 2009. — A Ministra da Educação, Maria Isabel
Girão de Melo Veiga Vilar.
202681265

Coordenadores de Departamento os seguintes professores titulares em
comissão de Serviço:
Nome

Armanda de Oliveira Maia
Margarida Dulce Moreira
Pinto Gonçalves.

Código do grupo
de recrutamento

Departamento

110
420

1.ºCiclo do Ensino Básico.
Ciências Sociais e Humanas.

A vigência do respectivo mandato é de um ano, produzindo efeitos
a 1 de Setembro de 2009.
14 de Dezembro de 2009. — O Director, José António Marques Gomes.
202685178

Agrupamento de Escolas de Carregosa
Aviso n.º 22810/2009

Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação
Despacho (extracto) n.º 27221/2009
Por meu despacho de 23 de Novembro de 2009, proferido no uso de
competência subdelegada, foi promovida à categoria de técnica superior principal, da carreira de psicólogo, a técnica superior de 1.ª classe
Alexandra Nunes Esteves Tavares Moura, nos termos do artigo 29.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto, com efeitos a 1 de Julho de 2005. Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.
Em 7 de Dezembro de 2009. — A Subdirectora-Geral, Idalete Gonçalves.
202682731

Direcção Regional de Educação do Norte
Agrupamento de Escolas Abel Varzim
Aviso n.º 22808/2009
Na sequência do concurso de procedimento interno para a função de
professor bibliotecário, designo a professora do Quadro de Agrupamento,
do grupo de recrutamento do código 200, Anabela do Eirado Morim
Cunha para o desempenho do cargo supracitado, nos termos do n.º 2
do artigo 5.º da Portaria n.º 756/2009, de 14 de Julho, por esta reunir os
requisitos previstos no n.º 1 do referido artigo.
O presente despacho produz efeitos a 01 de Setembro.
Vila Seca, 11 de Dezembro de 2009 — A Directora, Maria da Conceição Gomes Lamela Silva.
202680585

Agrupamento Vertical de Escolas do Amial
Aviso n.º 22809/2009
Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 19.º
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, torna-se público que se
encontra aberto procedimento concursal comum de recrutamento para
ocupação de 6 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho
a termo resolutivo certo a tempo parcial (Até 23 de Junho de 2010)
com vista a colmatar as necessidades transitórias de trabalhadores, no
exercício de apoio geral aos estabelecimentos de educação e ensino no
Agrupamento Vertical de Escolas do Amial. O período de trabalho para
os 6 postos de trabalho são de 4 horas diárias, pagas de acordo com a
legislação em vigor. As condições de admissão a concurso podem ser
consultadas na sede do Agrupamento e na sua página da internet.
Data: 11-12-2009. — Nome: Armando Alfredo Silva Coelho. Cargo:
Director.
202681102

Agrupamento de Escolas da Areosa
Despacho n.º 27222/2009
Por despacho do Director no uso das competências definida na alínea f)
do n.º 4 artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 Abril, nomeio para

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação
de 3 (três) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial
(até 30 de Junho de 2010) para carreira e categoria de assistente
operacional.
1 — Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 6.º, artigos 50.º a 55.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, e do disposto na alínea a) do n.º 3
do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, torna —se
público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da publicação deste Aviso no Diário da República, o procedimento
concursal comum para preenchimento de 3 (três) postos de trabalho
da carreira e categoria de assistente operacional deste Agrupamento de
Escolas até 30 de Junho de 2010, na modalidade de contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial, com a
duração de 4 horas/dia.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, declara -se não estarem constituídas reservas de recrutamento no próprio organismo e em virtude de
não ter sido ainda publicitado qualquer procedimento concursal para a
constituição de reservas de recrutamento, e até à sua publicitação, fica
temporariamente dispensada a obrigatoriedade de consulta prévia à
Entidade Centralizadora para Constituição de Reservas de Recrutamento
(ECCRC), prevista no n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de Janeiro.
3 — Legislação aplicável: O presente procedimento reger -se -á pelas
disposições contidas na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro e
Decreto -Lei n.º 69-A/2009, de 24 de Março, Decreto Regulamentar
n.º 14/2008, de 31 de Julho, Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro,
Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de Dezembro e Código do Procedimento
Administrativo.
4 — Local de trabalho: Escolas pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Carregosa, sita na Avenida da República Apartado 23 3720-017
Carregosa.
5 — Caracterização do posto de trabalho: carreira e categoria de
assistente operacional.
5.1 — 3 postos de trabalho, no exercício de funções da extinta categoria de auxiliar de acção educativa, correspondente ao exercício de
funções de apoio geral, desenvolvendo e incentivando o respeito e apreço
pelo estabelecimento de educação ou de ensino e pelo trabalho que, em
comum, nele deve ser efectuado, competindo -lhe, designadamente, as
seguintes atribuições:
a) Participar com os docentes no acompanhamento das crianças e
jovens durante o período de funcionamento da escola com vista a assegurar um bom ambiente educativo;
b) Exercer as tarefas de atendimento e encaminhamento dos utilizadores das escolas e controlar as entradas e saídas da escola;
c) Providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das
instalações, bem como do material e equipamento didáctico e informático
necessário ao desenvolvimento do processo educativo;
d) Cooperar nas actividades que visem a segurança de crianças e
jovens na escola;
e) Zelar pela conservação dos equipamentos de comunicação;
f) Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações;
g) Receber e transmitir mensagens;
h) Assegurar o controlo de gestão de stocks necessários ao funcionamento da reprografia;

