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Diário da República, 2.ª série — N.º 182 — 20 de setembro de 2013
Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa,
São Pedro do Sul
Aviso n.º 11779/2013
Carla Alexandra Rodrigues dos Santos Almeida, Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa, faz
saber que, nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de
22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, foi
reconduzido para um novo mandato como Diretor para o quadriénio
2013/2017, o docente António Luís da Silva Martins, ao qual foi dada
posse na reunião de 14 de junho de 2013.
17 de junho de 2013. — A Presidente do Conselho Geral, Carla
Alexandra Rodrigues dos Santos Almeida.
207247924

Na página da escola http://www.aesophiambreyner.pt encontram-se
os requisitos de admissão e remuneração base prevista.
Prazo de candidatura: 10 dias úteis a contar da data de publicação
do Aviso no Diário da República, nos termos do artigo 26.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril.
As candidaturas deverão ser formalizadas, obrigatoriamente, mediante
preenchimento de formulário próprio existente nos Serviços Administrativos e entregues no prazo de candidatura, pessoalmente, nas instalações
da escola sede (EB 2/3 Sophia de Mello Breyner).
10 de setembro de 2013. — A Diretora, Luzia de Fátima Lopes Gomes Veludo.
207245891

Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira
Despacho n.º 12081/2013
Nos termos do artigo 54.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro,
foi prorrogado, excecionalmente, até 31 de dezembro de 2013 a situação
de mobilidade interna intercategorias da Assistente Operacional, Virgínia
Gomes Ferreira, para o exercício de funções de Encarregado Operacional.
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2013.
17 de junho de 2013. — O Diretor, António Luís da Silva Martins.
207248272

Agrupamento de Escolas Sofia de Mello Breyner,
Vila Nova de Gaia
Aviso n.º 11780/2013
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de
cinco postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, a tempo parcial, para carreira e categoria de assistente operacional, para execução de serviços de limpeza
no Agrupamento de Escolas Sofia de Mello Breyner.
Para efeito do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 6.º, artigos 50.º e 51.º,
os n.os 2, 3 e 4 do artigo 53.º, os artigos 54.º e 55.º e o n.º 1 do artigo 57.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, do disposto na alínea a) do
n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, em conjugação com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de
6 de abril, torna-se público que, por despacho de 28/08/2013 do senhor
Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares, se encontra aberto, pelo
período de 10 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República, procedimento concursal comum para ocupação
de 5 (nove) postos de trabalho/4h diárias, na carreira e categoria de
Assistente Operacional em regime de contrato de trabalho em funções
públicas/contrato a termo resolutivo certo a tempo parcial, para assegurar
serviços de limpeza.
O serviço será executado nos vários estabelecimentos de ensino que
compõem o Agrupamento de Escolas Sofia de Mello Breyner, com sede
na Rua do Lameiro Novo, s/ n.º - 4410-398 — Arcozelo — VNG.

Aviso n.º 11781/2013
Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de
fevereiro e alínea a) do n.º 4 do artigo 19 da portaria n.º 83-A/2009 de 22
de janeiro, com as alterações introduzidas pela portaria n.º 145-A/2011,
torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de cinco dias úteis,
procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de doze
postos de trabalho — assistente operacional de grau 1 — em regime de
contrato a termo resolutivo certo a tempo parcial (até 17 de dezembro).
O período de trabalho diário é de quatro horas por dia, pago a € 3,20
(três euros e vinte cêntimos) ilíquidos à hora, com direito a subsídio de
refeição. As condições de admissão a concurso podem ser consultadas
na Escola.
5 de setembro de 2013. — A Presidente da CAP, Maria Manuela
Esperança.
207246117

Direção-Geral de Planeamento e Gestão Financeira
Despacho n.º 12082/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que foi autorizada
a consolidação definitiva da mobilidade interna, na carreira e categoria
da Assistente Técnica, Eugénia Maria Marques Caldo Pardal, nos termos
previstos no artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na
redação dada pelo artigo 35.º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro,
com efeitos a 1 de julho de 2013, passando a trabalhadora a integrar um
posto de trabalho do mapa de pessoal da Direção-Geral de Planeamento
e Gestão Financeira do Ministério da Educação e Ciência, mantendo
a mesma posição remuneratória do serviço de origem, Direção-Geral
da Educação.
2 de setembro de 2013. — O Subdiretor-Geral, Luís Miguel Bernardo
Farrajota.
207247843

PARTE D
MINISTÉRIO PÚBLICO

com efeitos a partir de 17/09/2013, que vêm exercendo aos seguintes
magistrados:

Procuradoria-Geral da República

Licenciado Vítor Manuel Vieira de Magalhães — Procurador da República no DCIAP.
Licenciada Maria Antonieta Carrasco Serrano Ramos Borges — Procuradora da República no DCIAP.

Conselho Superior do Ministério Público
Deliberação (extrato) n.º 1719/2013
Por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, de 10 de
setembro de 2013, são renovadas as comissões eventuais de serviço,

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de setembro de 2013. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
207247073

