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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Aviso n.º 4766/2018
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 10417/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 175, de 11 de setembro, para ocupação de dois postos de trabalho
na carreira de Técnico Superior, categoria de Técnico Superior na área
Contabilidade e Orçamento do mapa de pessoal da Fundação para a
Ciência e Tecnologia, I. P., foram celebrados contratos de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, com os seguintes
trabalhadores:
Com a remuneração mensal de €1.201,48, equivalente à 2.ª posição
remuneratória e ao nível remuneratório 15:

dos candidatos ao procedimento concursal comum, para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico
superior, na área funcional de apoio técnico a ciência e tecnologia — experimentação, do mapa de pessoal deste Laboratório Nacional, aberto por aviso n.º 13313/2017, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 215, de 8 de novembro, homologada por
deliberação do Conselho Diretivo do LNEC, I. P., de 2018-03-27, foi
publicitada em 2018-03-28, na página eletrónica do LNEC e afixada
no átrio deste Organismo.
28 de março de 2018. — A Diretora de Serviços de Recursos Humanos
e Logística, Ana Paula Seixas Morais.
311241822

EDUCAÇÃO
Gabinete da Secretária de Estado
Adjunta e da Educação

Ana Sofia Martins Castelo Lopes — com início a 01-01-2018;
Com a remuneração mensal de €2.025,35, equivalente à 6.ª posição
remuneratória e ao nível remuneratório 31:
Bruno Andrade de Mendonça — com início a 15-03-2018;
Na sequência de deliberação do Conselho Diretivo, de 13 de dezembro
de 2017, 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 Contabilidade e Orçamento 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 seguinte trabalhadora:
Com a remuneração mensal de €1.201,48, equivalente à 2.ª posição
remuneratória e ao nível remuneratório 15:
Hermínia Paula Couceiro Soares — com início a 01-02-2018.
28 de março de 2018. — A Vogal do Conselho Diretivo, Ana Maria
Sanchez.
311242365

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
E PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS

Despacho n.º 3638/2018
Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, na sua redação atual, cessa a comissão de serviço, a seu
pedido e com dispensa do prazo previsto na alínea i) do artigo 25.º
da referida lei, no cargo de Diretora-Geral da Administração Escolar, cargo de direção superior de 1.º grau, da Direção-Geral da
Administração Escolar, a mestre Maria Luísa Gaspar do Pranto
Lopes Oliveira, nomeada através do Despacho n.º 12532/2014, de
13 de outubro.
O presente despacho produz efeitos a 1 de abril de 2018.
29 de março de 2018. — A Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão.
311244658

Direção-Geral da Administração Escolar
Despacho n.º 3639/2018
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 287/88, de 19-08, publica-se a classificação profissional atribuída, por
meu despacho de hoje, aos docentes a seguir indicados, que concluíram
o Curso de Profissionalização em Serviço, nos termos do Despacho
n.º 7286/2015, de 19-06, publicado na 2.ª série do Diário da República,
de 02-07-2015.
A classificação profissional produz efeitos em 01-09-2016.

Catarina Costa e Silva . . . .

Aviso n.º 4767/2018
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, torna-se público que a lista unitária de ordenação final

Grupo/Área

Classificação
profissional

D09 — História das Artes

13,5

Nome

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P.

26 de março de 2018. — A Diretora-Geral da Administração Escolar,
Maria Luísa Gaspar Pranto Lopes de Oliveira.
311241571

Despacho n.º 3640/2018
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 287/88, de 19-08, publica-se a classificação profissional atribuída, por
meu despacho de hoje, ao docente a seguir indicado, que concluiu a Profissionalização em Serviço, no ano biénio 2000/2002, no Instituto Politécnico do Porto.
Nome

Ana Cristina Lopes Casal da Silva Moreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grupo

Classificação
profissional

Produção de efeitos

400 — História . . . . . . . . . . . . . . .

15

01-09-2002

26 de março de 2018. ― A Diretora-Geral da Administração Escolar, Maria Luísa Gaspar do Pranto Lopes de Oliveira.
Despacho n.º 3641/2018
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 287/88, de 19-08, publica-se a classificação profissional atribuída,

311241336

por meu despacho de hoje, ao docente a seguir indicado, que concluiu
a Profissionalização em Serviço, no ano biénio 1996-1998, no Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa.

