3057

Diário da República, 2.ª série — N.º 18 — 27 de janeiro de 2016
Declaração de retificação n.º 80/2016

Despacho n.º 1298/2016

Por ter saído com inexatidão o texto do aviso n.º 13802/2015 (2.ª série),
de 26 de novembro, relativo ao registo da criação do curso técnico superior
profissional de Interpretação da Natureza e dos Espaços Rurais na Escola
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra, retifica-se que:
Onde se lê:

Torna-se público que, por deliberação de 02 de dezembro de 2015, do
Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia, I. P., foi
renovada a comissão de serviço da licenciada Carla Alexandra Bastos
Silva, como dirigente intermédio de 2.º grau, no cargo de Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos, nos termos e para os efeitos do
disposto no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterado pelas
Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro,
n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
A renovação da comissão de serviço fundamenta-se nas atividades
e resultados obtidos, conforme expresso no relatório apresentado, bem
como, na avaliação de desempenho verificada.
A renovação da comissão de serviço produz efeitos a 01 de janeiro
de 2016.

«por despacho de 20 de outubro de 2014 do diretor-geral do Ensino
Superior»
deve ler-se:
«por despacho de 20 de outubro de 2014 do subdiretor-geral do
Ensino Superior»
5 de janeiro de 2016. — O Diretor-Geral do Ensino Superior,
Prof. Doutor João Queiroz.
209271644

14 de janeiro de 2016. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo,
Pedro Cabrita Carneiro.
209271344

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Aviso n.º 917/2016
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b)
do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
que aprova em anexo a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
torna-se público que na sequência de procedimento concursal, aberto
por aviso n.º 5025/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 88, de 7 de maio, para ocupação de um posto de trabalho na carreira
de Técnico Superior, categoria de Técnico Superior na área de Gestão de
Ciência e Tecnologia do mapa de pessoal da Fundação para a Ciência e
Tecnologia, I. P., foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, com a remuneração mensal de €1.785,06,
equivalente à prevista entre a 4.ª e a 5.ª posição remuneratória e entre
o 23.º e o 27.º nível remuneratório, com o seguinte trabalhador:
Paula Alexandra Ferreira Alpoim Meneses — com início a 14-09-2015;
Na sequência de deliberação do Conselho Diretivo, de 25 de setembro de 2015, e nos termos do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, na sua atual redação, foi autorizado o recurso à reserva de
recrutamento do procedimento concursal acima referido, para ocupação
de um posto de trabalho na carreira de Técnico Superior, categoria de
Técnico Superior na área de Gestão de Ciência e Tecnologia do mapa
de pessoal da Fundação para a Ciência e Tecnologia, I. P., foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
a remuneração mensal de €1.201,48, equivalente à 2.ª posição remuneratória e ao nível remuneratório 15, com o seguinte trabalhador:
Ana Paula Gaspar Mota — com início a 16-11-2015.
14 de janeiro de 2016. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo,
Pedro Cabrita Carneiro.
209271441
Aviso n.º 918/2016
Nos termos do estipulado na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público a lista nominativa dos trabalhadores que no período compreendido entre 1 de outubro de 2015 e 31
de dezembro de 2015, cessaram a relação jurídica de emprego público:
Por consolidação da mobilidade em outro organismo:
Joana Sofia Silvestre Miranda, técnico superior, com efeitos a
01-10-2015.
José Carlos Amoroso Marques Lopes, técnico superior, com efeitos
a 01-10-2015.
Patrícia Alexandra Martins Ramos, técnico superior, com efeitos a
01-05-2015.
Renato André de Matos Estrela, técnico superior, com efeitos a
01-10-2015.
Nuno Ricardo Chambel Lima, técnico superior, com efeitos a
01-10-2015.
Célia Susana Fernandes Silvestre, técnico superior, com efeitos a
01-12-2015.
Elisabete Yee Fei Rodrigues, técnico superior, com efeitos a
01-12-2015.
Antónia Maria Ribeiro Pedro Rebocho, assistente técnico, com efeitos
a 16-12-2015.
14 de janeiro de 2016. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo,
Pedro Cabrita Carneiro.
209271539

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO
SUPERIOR E EDUCAÇÃO
Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
Despacho n.º 1299/2016
Pelo Despacho n.º 2686/2015, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 51, de 13 de março de 2015, foi criada a Equipa de Desenvolvimento do Sistema de Informação e Gestão da Oferta (SIGO),
abreviadamente designada por ESIGO, com a natureza de uma equipa
multidisciplinar.
Atendendo ao trabalho realizado pela referida equipa em prol do
cumprimento do estipulado no ponto 1 do referido despacho, e dada a
necessidade de dar resposta às solicitações decorrentes da publicação
da Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março, que identifica o SIGO como a
plataforma onde as entidades do sistema educativo e da rede de centros
de gestão direta e participada do IEFP, I. P., deverão registar a informação
de suporte à análise e seleção das candidaturas para efeitos de emissão
do parecer técnico pedagógico por parte dos serviços competentes, candidaturas essas que se prevê decorrerem no período de programação do
novo quadro comunitário PT2020, e tendo em conta ainda a necessidade
de desenvolvimento e manutenção do correspondente webservice de
ligação ao Sistema Integrado de Informação do Fundo Social Europeu
(SIIFSE), determino que:
1 — Seja prorrogado até 31 de dezembro de 2018 o funcionamento
da Equipa de Desenvolvimento do Sistema de Informação e Gestão da
Oferta, mantendo-se como chefe da referida equipa a atual responsável
nomeada pelo Despacho n.º 2686/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 51, de 13 de março de 2015, a prof.ª requisitada Ana
Paula Marreiros Batista Jacinto Ferreira, a quem é atribuído o estatuto
remuneratório equiparado ao de chefe de divisão, nos termos do disposto
no artigo 9.º do Decreto Regulamentar n.º 13/2012, de 20 de janeiro,
em cumprimento do estatuído no n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004,
de 15 de janeiro, na sua atual redação.
2 — O presente despacho produz efeitos a 02 de janeiro de 2016.
4 de janeiro de 2016. — A Diretora-Geral, Luísa da Conceição dos
Santos do Canto e Castro de Loura.
209271093

TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 1300/2016
O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social é o departamento governamental que tem por missão a definição, condução e
execução das políticas de emprego, de formação profissional, de relações
laborais e condições de trabalho, solidariedade e segurança social, bem
como a coordenação das políticas sociais de apoio à família, crianças
e jovens em risco, idosos e natalidade, de inclusão das pessoas com
deficiência, de combate à pobreza e de promoção da inclusão social.
Nos termos do disposto no n.º 12 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro, que aprova a Lei Orgânica do

