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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 10356/2013
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, na sequência 
do despacho proferido em 2 de junho de 2011 pelo Senhor Secretário-
-Geral da Secretaria -Geral do Ministério da Saúde, que indeferiu o 
recurso interposto pelo arguido, da deliberação do conselho diretivo da 
Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., de 23 de setembro de 
2010, foi aplicada a pena disciplinar de despedimento por facto impu-
tável ao trabalhador, ao assistente operacional, João Martins Carvalho, 
pertencente ao Agrupamento de Centros de Saúde Douro I — Marão e 
Douro Norte, com efeitos a 17 de maio de 2013.

18 de julho de 2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, Rui 
Afonso Moia Pereira Cernadas.

207169987 

 Despacho n.º 10706/2013
Por despacho de 26 de junho de 2013, do Vogal do Conselho Diretivo 

da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oli-
veira, foi autorizada a passagem à situação de licença sem vencimento 
de longa duração, ao abrigo do n.º 5 do artigo 47.º, do Decreto -Lei 
n.º 100/99, de 31 de março, à assistente operacional — Maria Emília 
Alves Ribeiro, em exercício de funções no Agrupamento de Centros 
de Saúde de Tâmega III — Vale do Sousa Norte, com efeitos a 22 de 
maio de 2013.

18 -07 -2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, Rui Afonso 
Moia Pereira Cernadas.

207169898 

 Despacho n.º 10707/2013
Por despacho de 26 de junho de 2013, do Vogal do Conselho Diretivo 

da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., Dr. Ponciano Oli-
veira, foi autorizada a passagem à situação de licença sem vencimento 
de longa duração, ao abrigo do n.º 5 do artigo 47.º, do Decreto -Lei 
n.º 100/99, de 31 de março, à assistente operacional — Sandra Mariana 
Monteiro Pontes Mota, em exercício de funções no Agrupamento de 
Centros de Saúde do Cavado I — Braga, com efeitos a 29 de maio de 
2013.

18 -07 -2013. — O Vice -Presidente do Conselho Diretivo, Rui Afonso 
Moia Pereira Cernadas.

207169598 

 Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.

Despacho n.º 10708/2013
De acordo com o estabelecido no artigo 35.º, alínea a), do Decreto -Lei 

n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, alterado pelos Decretos -Leis n.os 81/2012, 
de 2 de abril, 102/2009, de 11 de maio, 248/2009, de 22 de setembro 
e 253/2012, de 27 de novembro, nos ACES funciona na dependência 
do diretor executivo, uma unidade de apoio à gestão, organizada numa 
lógica de concentração de serviços não assistenciais do ACES.

Em cumprimento do disposto no artigo 35.º n.º 3, do Decreto -Lei 
n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, alterado pelos Decretos -Leis n.os 81/2012, 
de 2 de abril, 102/2009, de 11 de maio, 248/2009, de 22 de setembro e 
253/2012, de 27 de novembro, designo Responsável pela Unidade de 
Apoio à Gestão deste Agrupamento de Centro de Saúde do Médio Tejo, 
a Licenciada Angelina Maria Lourenço dos Reis Horta Ferreira, a qual 
estando na posse dos requisitos legais exigidos, demonstra ter o perfil 
adequado ao competente exercício das atribuições da Unidade de Apoio 
à Gestão, conforme sinopse curricular em anexo.

O presente despacho produz efeitos a 14 de dezembro de 2012.

Súmula Curricular
Nome: Angelina Maria Lourenço dos Reis Horta Ferreira.
Natural de Abrantes.
Nascida em 7 de dezembro de 1975.
Formação académica:
Curso de Alta Direção em Administração Pública (CADAP) — Ins-

tituto Nacional de Administração Pública, com formação nas seguintes 
áreas: Ética, Administração e Gestão Pública; Liderança e Gestão de 
Pessoas; Gestão Orçamental e de Recursos Materiais; Gestão Tecnoló-

gica; Inovação e Qualidade; Internacionalização e Prospetiva; Sistemas 
Políticos e Função Pública; Economia e Finanças Públicas; Politicas 
Públicas, Estratégia e Avaliação; Decisão e Processos; Gestão e Avaliação 
de Projetos (16/03/2011 a 26/01/2012);

Diploma de Especialização em Gestão Pública — Instituto Nacional 
de Administração Pública (15/04/2010 a 02/07/2010);

Pós -Graduação em Contabilidade e Finanças Públicas Locais, pelo 
ISLA — Santarém (2003 -2004);

Licenciatura em Administração Pública e Autárquica e bacharelato 
em Gestão Autárquica pelo IPS — Instituto Politécnico de Santarém 
(1995 -2000).

Experiência Profissional:
Em 01/06/2009: Responsável pela Unidade de Apoio à Gestão do 

Agrupamento de Centros de Saúde Médio Tejo II — Zêzere — Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo;

Em 01/02/2005: técnica superior da Carreira técnica superior na Di-
visão de Gestão de Recursos Humanos/Estudos e Indicadores de Gestão 
da Sub -Região de Saúde de Santarém;

Em 05/06/2000: Assistente Administrativa do quadro de pessoal da 
Câmara Municipal de Constância.

20 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Luís Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

207191312 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral da Administração Escolar

Aviso n.º 10357/2013

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de 
trabalho do mapa de pessoal da Direção -Geral da Administração Esco-
lar na carreira geral de técnico superior, na modalidade de relação jurí-
dica de emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 17131/2012, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 249, de 26 de dezembro 
de 2012. Resultados da Prova Escrita de Conhecimentos. Convocatória 
para a realização da Entrevista Profissional de Seleção.
1 — De acordo com o n.º 1 do artigo 33.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 

22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, faz -se público que se encontra disponível para consulta, a 
lista onde constam os resultados obtidos no método de seleção obriga-
tório, prova de conhecimentos, na página eletrónica da Direção -Geral 
da Administração Escolar, bem como afixada nas respetivas instalações.

2 — Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, faz -se pública a relação dos can-
didatos que o júri do presente procedimento concursal tenciona excluir, 
para, no âmbito do exercício do direito de participação dos interessados, 
a que se refere o artigo 100.º do Código do Procedimento Administra-
tivo (CPA), dizerem por escrito o que se lhes oferecer, de acordo com 
o artigo 101.º do CPA, no prazo de 10 dias úteis a contar da data do 
presente Aviso, devendo utilizar obrigatoriamente o formulário próprio 
aprovado pelo Despacho n.º 11321/2009, de 8 de maio, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponibilizado na 
página eletrónica da Direção -Geral da Administração Escolar.

3 — As alegações que os candidatos pretendam apresentar deverão 
ser remetidas por correio ou entregues pessoalmente, até ao final do 
prazo mencionado, devendo constar obrigatoriamente a identificação do 
procedimento concursal comum, para a Direção -Geral de Administração 
Escolar, Av. 24 de Julho, n.º 142, 1399 -024 Lisboa.

4 — Resultados da aplicação do primeiro método de seleção, Prova 
Escrita de Conhecimentos:

4.1 — Candidatos admitidos. Na sequência da aplicação da prova 
escrita de conhecimentos foram admitidos os seguintes candidatos:

Helena Isabel Costa Galiano
Isabel Maria Cardoso dos Santos Rosa
Luísa Maria Félix de Carvalho
Pedro Miguel de Oliveira Alves Carlos

4.2 — Candidatos excluídos por obtenção de classificação inferior a 
9,5 valores. Na sequência da aplicação da prova escrita de conhecimen-
tos, foram excluídos os candidatos que seguem:

Ana Cristina Pola Santos de Oliveira
Ana Luísa Rebolo Carlos Pinto
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Maria Emília Mira Gaio
Paula Cristina Pereira Alves

4.3 — Candidatos excluídos por falta de comparência à prova escrita 
de conhecimentos. Tendo sido convocados para a prestação de prova 
escrita de conhecimentos, não compareceram os candidatos adiante 
designados:

Alberto da Costa Ribeiro Peixoto
Ana Maria Mendes Lapinha Lourenço
Arminda da Conceição Cavaco Pica Calheiros
Elisabete Sofia Dias Ferreira
Fedra Maria Lagarteira de Arede
Isabel Leonor Nunes de Avelar Marques
Maria de Fátima Teixeira Arraino da Veiga Teixeira
Maria Helena das Neves Estevão
Maria João do Carmo Teixeira Madeira
Maria Odília Viseu Pedro
Micaela Silva Lopes
Paula Isabel de Almeida Santos
Paulo Artur da Costa Brandão Sérvolo

5 — Convocam -se os candidatos admitidos para comparecerem à 
realização do segundo método de seleção, Entrevista Profissional de 
Seleção, no próximo dia 17 de setembro de 2013, às 10H30, nas ins-
talações da Direção -Geral da Administração Escolar, Av. 24 de Julho, 
n.º 142, 1399 -024 Lisboa.

30 de julho de 2013. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, 
Mário Agostinho Alves Pereira.

207165036 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes

Aviso n.º 10358/2013
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 a nova 
redação publicada pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, nomeia 
para sua equipa os seguintes membros:

Subdiretor: Décio Gonçalves Viegas;
Adjunta: Cláudia Cristina do Carmo Alves Viegas;
Adjunta: Isilda Maria da Silva Pereira;
Adjunta: Marília Cruz Fernandes;
2 de agosto de 2013. — O Diretor, Idalécio Lourenço Santos Nicolau.

207171849 

 Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia, Maia

Aviso n.º 10359/2013
Em cumprimento do disposto da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, publica -se a Lista de Pessoal Docente 
desligado do serviço por passar à situação de aposentados, no período 
compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro 2012.

Ana M.ª Branco Dias da Silva Magalhães — prof. 2.º e 3.º ciclos
Cármem Elisabete Rosas Sousa — prof. 2.º e 3.º ciclos
Elisabete Fernanda Soares Mendes — prof. 2.º e 3.º ciclos
Maria Fátima Ferreira Silva Santos Pereira — prof. 1.º ciclo
Maria Teresa Tavares Lencastre — prof. 2.º e 3.º ciclos
Rosa Maria Costa Pereira Silva Monteiro — prof. 1.º ciclo
1 de agosto de 2013. — O Diretor do Agrupamento de Escolas Gon-

çalo Mendes da Maia, Engenheiro Benjamim Moreira Sousa.
207168666 

 Agrupamento de Escolas de Real, Braga

Despacho n.º 10709/2013

Zita Margarida Barreira Esteves, Diretora do Agrupamento de Escolas 
de Real, nos termos do disposto no ponto 6, do artigo 21.º do Decreto-

-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua republicação no Decreto -Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho, nomeia para o cargo de Diretora -Adjunta 
do Agrupamento de Escolas de Real, Cláudia Maria Pires Corais Dias, 
docente de carreira em exercício de funções no agrupamento de escolas 
de Real, do grupo de recrutamento 620 — Educação Física.

A referida nomeação produz efeitos a partir de 1 de agosto de 2013.
25 de julho de 2013. — A Diretora do Agrupamento de Escolas de 

Real, Zita Margarida Barreira Esteves.
207171581 

 Louvor n.º 876/2013
Zita Margarida Barreira Esteves, diretora do agrupamento de escolas de 

Real, louvo a professora Célia Regina Paiva Ferreira pela forma como de-
sempenhou as suas funções de Subdiretora deste agrupamento de escolas.

No desempenho das tarefas que lhe foram confiadas demonstrou 
possuir elevadas qualidades, de que relevo a lealdade e responsabilidade, 
a competência e o rigor profissional.

Segura nos conhecimentos, refletida e evidenciando grande maturi-
dade na gestão de todas as matérias associadas à função, pautou o seu 
desempenho por grande capacidade na análise, inspirando, por isso, 
grande confiança, nas soluções propostas.

Revelou -se, pois, merecedora do maior respeito e confiança, gran-
jeando a estima e o reconhecimento de todos aqueles com quem mais 
de perto trabalhou.

Cabe -me a responsabilidade, neste ato, recordar e enaltecer as suas 
várias qualidades de entre as quais destaco a perseverança, a lealdade, 
bem como a permanente dedicação e disponibilidade pessoal. É, pois, 
de inteira justiça, que lhe conceda este louvor.

25 de julho de 2013. — A Diretora do Agrupamento de Escolas de 
Real, Zita Margarida Barreira Esteves.

207171427 

 Agrupamento de Escolas de Samora Correia

Aviso (extrato) n.º 10360/2013
Por despacho do Senhor Diretor -Geral da Administração Escolar de 

2012 -08 -14, foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria 
da Assistente Operacional Maria Fernanda Godinho Dias da Silva no 
mapa de pessoal do Agrupamento de Escolas de Samora Correia, tendo 
sido elaborado contrato de trabalho por tempo indeterminado.

2 de agosto de 2013. — O Diretor, Carlos Manuel da Graça Amaro.
207170909 

 Inspeção-Geral da Educação e Ciência

Despacho n.º 10710/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que por meu 
despacho de 02 de julho de 2013 e obtida a anuência do Inspetor -Geral 
da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 
em 18 de julho de 2013, foi autorizada a consolidação da mobilidade 
interna, na carreira/categoria, da Inspetora Ana Sofia Corte Real Alves 
Costa, nos termos previstos no artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, 
com efeitos a 26 de julho de 2013, passando esta trabalhadora a integrar 
um posto de trabalho do mapa de pessoal da Inspeção -Geral da Educação 
e Ciência, mantendo a mesma posição remuneratória de origem.

31 de julho de 2013. — O Inspetor -Geral, Luís Capela.
207167491 

 MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE 
E DA SEGURANÇA SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Aveiro

Despacho n.º 10711/2013
Nos termos do disposto nos artigos 35.º e 36.º do Código de Procedi-

mento Administrativo e no uso dos poderes que me foram subdelegados 




