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com os limites estabelecidos pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro,
alterada pela Lei n.º 13/2014, de 14 de março.
b) A posição remuneratória de referência é a 2.ª posição remuneratória
da carreira de Técnico Superior correspondente ao 15 nível remuneratório
da tabela única 1201,48€.
16 — Os candidatos podem solicitar ao Presidente do Júri o acesso
às atas, as quais contêm os parâmetros de avaliação, critérios de ponderação e respetiva grelha classificativa e sistema de valoração global
e final.
17 — De acordo com o referido no n.º 1 do artigo 30.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, os candidatos excluídos serão notificadas por email com recibo de entrega, para a realização da audiência
de interessados.
18 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar será efetuado através de lista, ordenada alfabeticamente,
afixada em local visível público da sede do INEM, I. P. e disponibilizada
na sua página eletrónica (www.inem.pt), sendo os candidatos notificados
por email com recibo de entrega.
19 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados é
notificada por email com recibo de entrega.
20 — A lista unitária de ordenação final, após homologação do Conselho Diretivo do INEM, I. P., é publicada na 2.ª série do Diário da
República, afixada em local visível e público da sede do INEM, I. P. e
disponibilizada na página eletrónica (www.inem.pt).
21 — Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego: Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora,
promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.
12 de agosto de 2014. — A Diretora do Departamento de Gestão de
Recursos Humanos, Teresa Madureira.
208031671

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Direção-Geral da Educação
Aviso n.º 9480/2014
Cessação de procedimento concursal
Para os devidos efeitos, faz-se público que o procedimento concursal
comum para constituição de relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de trabalho na
categoria/carreira de Técnico Superior, da área financeira, aberto pelo
aviso n.º 5230/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77,
de 21 de abril de 2014, cessa por inexistência de candidatos à prossecução do procedimento, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 38.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
12 de agosto de 2014. — O Diretor-Geral da Educação, Fernando
José Egídio Reis.
208033178

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão
Aviso n.º 9481/2014
Nos termos do disposto no ponto 1, do artigo 19.º, conjugado com
o ponto 5 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril
e consequente republicação no Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho de 2012, nomeio a professora do Quadro de Escola, Vera Cristina
Rodrigues Tita, do grupo de recrutamento 300, subdiretora da Escola
Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão, para o quadriénio 2014/2018.
Esta nomeação produz efeito a partir de 30 de junho de 2014.
13 de agosto de 2014. — A Diretora, Maria da Conceição Fernandes
Rodrigues de Matos.
208032757

Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, Guimarães
Despacho n.º 10742/2014
Por meu despacho de 11 de agosto de 2014 e ao abrigo do disposto no
artigo 19.º, no n.º 6 do artigo 21.º e no n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei
n.º 75/2008, de 22 de abril com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e no uso das minhas competências como
Diretora do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, nomeio para
o quadriénio 2014/2018, os seguintes elementos para a Direção, que
tomaram posse no mesmo dia.
Subdiretora — Aurora Maria da Cunha Gama Ribeiro;
Adjunta — Maria da Graça Fernandes Carvalho Teibão Abreu;
Adjunto — António Adelino Abreu de Sousa.
12 de agosto de 2014. — A Diretora, Mónica Alberta Félix de Sousa
Sanfins.
208030489

Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches, Vila do Conde
Louvor n.º 450/2014
Ao terminar as funções que desempenhou neste Agrupamento de
Escolas D. Afonso Sanches, Vila do Conde como Coordenador de
Cursos de Novas Oportunidades, cumpre-me o grato dever de louvar
publicamente o professor Carlos Alberto Gouveia da Silva pelo seu
excecional desempenho demonstrado na coordenação das turmas dos
Cursos Vocacionais e de PIEF, que em muito beneficiou os alunos e
prestigiou este Agrupamento.
08 de agosto de 2014. — A Diretora, Ana Alice da Silva Araújo Rodrigues.
208031322

Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa,
Santa Maria da Feira
Despacho n.º 10743/2014
Por despacho de Senhor Diretor-Geral da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, de 10/07/2014, foi autorizada a consolidação da
mobilidade interna na categoria, de acordo com o previsto no artigo 64.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na nova redação que lhe é dada
pelo artigo 35.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e artigo 48.º
da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, à Assistente Técnica Andreia
Alexandra Magalhães dos Santos, pertencente ao mapa de pessoal do
Agrupamento de Escolas de Paços de Brandão, concelho de Santa Maria
da Feira, para o mapa de pessoal do Agrupamento de Escolas Fernando
Pessoa do mesmo concelho, com efeitos a 10 de julho de 2014.
11 de agosto de 2014. — A Diretora, Regina Maria Gonçalves Silva.
208031185

Agrupamento de Escolas de Fernão do Pó, Bombarral
Aviso (extrato) n.º 9482/2014
Em 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, torna-se público que os docentes do
quadro do Agrupamento de Escolas de Fernão do Pó, Domingos André
Venâncio Bandeira, do grupo 530 e Paulo Jorge Morales de Los Rios
Baptista, do grupo 600, cessaram a relação jurídica de emprego público
em 30 de abril de 2014, ao abrigo do Programa de Rescisões por Mútuo
Acordo, previsto na Portaria n.º 332-A/2013, de 11 de novembro.
12 de agosto de 2014. — O Diretor, Emanuel José dos Anjos Vilaça.
208030772

Agrupamento de Escolas de Loureiro, Oliveira de Azeméis
Despacho n.º 10744/2014
Vasco Rodrigo dos Santos Machado Vaz, diretor do Agrupamento de
Escolas de Loureiro, conforme o disposto no artigo 24.ºdo Decreto-Lei
n.º 137/2012, de 02 de julho designo a docente Maria Augusta Pereira

