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Diário da República, 2.ª série — N.º 251 — 28 de dezembro de 2012
Aviso n.º 17248/2012
Procedimento concursal comum (Código da publicitação do procedimento 12/C/2012), com vista ao preenchimento de 1 (um) posto
de trabalho na carreira/categoria de assistente técnico do mapa
de pessoal da Direção-Geral dos Serviços Prisionais.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, torna-se público que a Lista Unitária de Ordenação Final dos
candidatos aprovados no decurso da aplicação dos métodos de seleção,
relativos ao procedimento concursal comum (Código da publicitação
do procedimento 12/C/2012), para o preenchimento de 1 (um) posto
de trabalho na carreira/categoria de assistente técnico, na modalidade
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
conforme Aviso n.º 7714/2012, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 108, de 4 de junho de 2012, foi homologada por despacho da
Subdiretora-Geral dos Serviços Prisionais, de 29 de novembro de 2012,
encontrando-se afixada em local visível e público nas instalações desta
Direção-Geral, na Av. da Liberdade n.º 9, 2.º andar em Lisboa, e disponibilizada na página eletrónica em www.dgsp.mj.pt conforme o previsto
nos números 4, 5 e 6 do artigo 36.º da referida Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro.
5 de dezembro de 2012. — O Presidente do Júri, João Paulo dos
Santos Gouveia.
206618449
Aviso n.º 17249/2012
Procedimento concursal comum, com vista ao preenchimento de um
posto de trabalho de Assistente de Psiquiatria da carreira especial
médica — área hospitalar do mapa de pessoal da Direção-Geral
dos Serviços Prisionais.
Nos termos do n.º 6 do artigo 24.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de
maio, torna-se pública a Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos
aprovados no decurso da aplicação dos métodos de seleção, relativa ao
procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de
trabalho na carreira/categoria de Assistente de Psiquiatria da carreira
especial médica — área hospitalar, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, conforme Aviso
n.º 7710/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 108, de
4 de junho:
1 — Candidatos Aprovados:
Número

Nome

Valores

1.º
2.º
3.º

Maria Helena da Silva Correia. . . . . . . . . . . . . .
Isabel Maria Casimiro de Brito . . . . . . . . . . . . .
Ana Maria Nobre Barroso Ramos . . . . . . . . . . .

16,940
16,080
15,290

2 — Candidatos Excluídos:
Não existem.
A Lista Unitária de Ordenação Final, homologada por Despacho da
Subdiretora-Geral dos Serviços Prisionais, de 17 de dezembro de 2012
foi notificada aos candidatos, através de ofício registado, encontrando-se
afixada em local visível e público nas instalações desta Direção-Geral
na Av. da Liberdade n.º 9, 2.º andar em Lisboa, e disponibilizada na
página eletrónica em www.dgsp.mj.pt conforme o previsto nos números
4,5 e 6 do artigo 24.º da referida Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio.
Do despacho de homologação da referida lista, pode ser interposto
recurso administrativo nos termos do n.º 3 do artigo 27.º da Portaria
n.º 207/2011, de 24 de maio.
17 de dezembro de 2012. — A Presidente do Júri, Filomena Maria
do Nascimento Fortes.
206618343
Aviso n.º 17250/2012
Procedimento concursal comum (Código da publicitação do procedimento 15/C/2012), com vista ao preenchimento de 1 (um) posto
de trabalho na carreira/categoria de assistente técnico do mapa
de pessoal da Direção-Geral dos Serviços Prisionais.
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22
de janeiro, torna-se público que a Lista Unitária de Ordenação Final
dos candidatos aprovados no decurso da aplicação dos métodos de

seleção, relativos ao procedimento concursal comum (Código da publicitação do procedimento 15/C/2012), para o preenchimento de 1
(um) posto de trabalho na carreira/categoria de assistente técnico, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, conforme Aviso n.º 8432/2012, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 120, de 22 de junho de 2012, foi homologada
por despacho da Subdiretora-Geral dos Serviços Prisionais, de 17 de
dezembro de 2012, encontrando-se afixada em local visível e público
nas instalações desta Direção-Geral, na Av. da Liberdade n.º 9, 2.º andar
em Lisboa, e disponibilizada na página eletrónica em www.dgsp.mj.pt
conforme o previsto nos números 4, 5 e 6 do artigo 36.º da referida
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
17 de dezembro de 2012. — A Presidente do Júri, Maria d’ Ascenção
Palminha Henrique Montenegro Machado.
206618554
Despacho (extrato) n.º 16514/2012
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, após a conclusão
do procedimento concursal comum (Código da publicitação do procedimento 4/C/2012), aberto pelo Aviso n.º 4927/2012, publicado no Diário
da República, 2.ª série, N.º 65, de 30 de março de 2012, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com
Maria da Graça Pereira dos Santos Carlos, para o exercício de funções
na carreira/categoria de assistente técnico, ficando a auferir 683,13 € de
remuneração base (1.ª posição remuneratória; 5 nível remuneratório),
com efeitos a 8 de novembro de 2012.
12 de dezembro de 2012. — A Subdiretora-Geral, Julieta Nunes.
206618205
Despacho (extrato) n.º 16515/2012
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, após a
conclusão do procedimento concursal comum (Código da publicitação
do procedimento 4/C/2012), aberto pelo Aviso n.º 4927/2012, publicado
no Diário da República, 2.ª série, N.º 65, de 30 de março de 2012, foi
celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com José Luís da Silva Pinto, para o exercício de funções na
carreira/categoria de assistente técnico, ficando a auferir 683,13 € de
remuneração base (1.ª posição remuneratória; 5 nível remuneratório),
com efeitos a 9 de novembro de 2012.
12 de dezembro de 2012. — A Subdiretora-Geral, Julieta Nunes.
206618279
Despacho (extrato) n.º 16516/2012
Por despacho do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, de 29 de
novembro de 2012, torna-se público que, nos termos do disposto no
n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º do RCTFP, aprovado pela Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro, a trabalhadora Ana Cristina Amaro
Mendes Dourado concluiu, com sucesso, o período experimental na
categoria de técnica superior de reeducação de 2.ª classe, da carreira
técnica superior de reeducação, com a avaliação final de 19,5 valores,
na sequência da celebração, com esta Direção-Geral, do contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a
17 de fevereiro de 2012.
19 de dezembro de 2012. — A Subdiretora-Geral, Julieta Nunes.
206618157

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO
Gabinete do Secretário de Estado das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações
Despacho n.º 16517/2012
Através do Despacho n.º 17818-G/2002, de 23 de julho, do então
Secretário de Estado das Obras Públicas, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 183, de 9 de agosto de 2002, foi declarada a utilidade
pública, com caráter de urgência, da expropriação dos bens imóveis e
direitos a eles inerentes, necessários à execução da obra da Concessão
Norte – A7/IC 5 – lanço Guimarães-Fafe – sublanço Calvos-Fafe,
constituindo o ato administrativo que acabou por legitimar a posse

