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311894651 

 Direção-Geral da Administração da Justiça

Despacho (extrato) n.º 12417/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que por despacho do 
Senhor Subdiretor -Geral da Administração da Justiça de 6 de dezembro 
de 2018, por delegação:

Margarida Isabel dos Santos Reis Martinez Freitas, Escrivã Auxiliar do 
mapa de pessoal do Núcleo do Porto, da Secretaria do Tribunal Judicial 
da Comarca do Porto — autorizada a permuta para o lugar de Escrivão 
Auxiliar do mapa de pessoal do Núcleo de Póvoa de Varzim e Vila do 
Conde, da Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca do Porto.

Eduardo Filipe da Silva Oliveira, Escrivão Auxiliar do mapa de pes-
soal do Núcleo de Póvoa do Varzim e Vila do Conde, da Secretaria do 
Tribunal Judicial da Comarca do Porto — autorizada a permuta para o 
lugar de Escrivão Auxiliar do mapa de pessoal do Núcleo do Porto, da 
Secretaria do Tribunal Judicial da Comarca do Porto.

Prazo para início de funções: 2 dias
6 de dezembro de 2018. — O Diretor de Serviços, Lourenço Torres.

311898872 

 ADJUNTO E ECONOMIA

Instituto do Turismo de Portugal, I. P.

Aviso n.º 19210/2018
Torna -se público que, nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, que foram autorizadas:
Com efeitos a 1 de novembro de 2018, a consolidação definitiva da 

mobilidade interna na categoria da trabalhadora Maria Clara de Bar-
ros Peixe Campainha, para ocupar um posto de trabalho na carreira e 
categoria de assistente operacional no mapa de pessoal do Turismo de 
Portugal I. P., mantendo a posição remuneratória e nível remuneratório 
da situação jurídico -funcional de origem;

Com efeitos a 1 de dezembro de 2018, a consolidação definitiva da 
mobilidade interna na categoria de Sílvia Gonçalves Suarez para ocupar 
um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior no mapa 
de pessoal do Turismo de Portugal I. P., mantendo a posição remune-
ratória e nível remuneratório da situação jurídico -funcional de origem.

10 de dezembro de 2018. — A Diretora Coordenadora da Direção 
de Recursos Humanos, Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz 
Deus Vieira.

311898686 

 ADJUNTO E ECONOMIA E TRABALHO,
SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.

Aviso n.º 19211/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º, da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência da deli-
beração do Conselho Diretivo do IEFP, I. P., de 6 de novembro de 2018, 
e da anuência do Município de Odemira, foi autorizada a consolidação 
da mobilidade na categoria, na carreira de técnico superior, de Paula 
Cristina Valentim Carrasco, no IEFP, I. P., nos termos da alínea a) do n.º 3 
do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, ficando 

a trabalhadora posicionada entre a 3.ª e a 4.ª posição remuneratória e 
entre o nível remuneratório 19.º e 23.º da tabela remuneratória única, 
com efeitos a 1 de dezembro de 2018.

2018 -12 -10. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, 
Ana Paula Gonçalves Antunes.

311896863 

 Aviso n.º 19212/2018
Em cumprimento do disposto na alínea b), n.º 1 do artigo 4.º, da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, na sequência da 
deliberação do Conselho Diretivo do IEFP, I. P., de 30 de outubro de 
2018, e da anuência da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, 
foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria, na carreira 
de técnico superior, de Maria Isabel Teixeira Martins, no IEFP, I. P., 
nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, ficando a trabalhadora posicionada entre a 2.ª e 
a 3.ª posição remuneratória e entre o nível remuneratório 15.º e 19.º da 
tabela remuneratória única, com efeitos a 30 de outubro de 2018.

2018 -12 -10. — A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, 
Ana Paula Gonçalves Antunes.

311896871 

 CULTURA

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 12418/2018
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1 e 2 do 

artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
designo para exercer as funções de apoio técnico administrativo no meu 
gabinete Sandra Cristina Fernandes de Almeida Gonçalves.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada em anexo 
ao presente despacho.

3 — Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do mencionado decreto -lei, o 
presente despacho produz efeitos a 15 de outubro de 2018.

4 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado 
decreto -lei, publique -se na 2.ª série do Diário da República e publicite-
-se na página eletrónica do Governo.

30 de outubro de 2018. — A Ministra da Cultura, Graça Maria da 
Fonseca Caetano Gonçalves.

Nota Curricular
Dados Biográficos
Dados Pessoais: Sandra Cristina Fernandes de Almeida Gonçalves
Data e local de Nascimento: 24/01/1977, Lisboa

Habilitações Académicas:
11.º Ano
Frequência do Curso de Gestão Empresarial e Contabilidade no Ins-

tituto Educação Tecnológico de Cascais

Percurso Profissional:
Desde de março a outubro de 2018 prestou serviço de apoio auxiliar 

ao Gabinete do Ministro da Cultura;
Contabilidade — Estagiária — Preparação, classificação e lançamento 

de documentos (setembro de 1996 a 1997);
Promotora de vendas — Promoções de produtos pertencentes ao 

Grupo Jerónimo Martins e Unilever (maio de 1995 a agosto de 1996).
311811033 

 Direção-Geral do Património Cultural

Aviso n.º 19213/2018

Alteração da composição do Júri do procedimento concursal 
aberto pelo Aviso n.º 6064/2009, publicado

no Diário da República, 2.ª série, n.º 57, de 23 de março
Atendendo às sentenças de 20 de maio de 2017 e de 19 de novembro 

de 2018 do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, que anu-
lam parcialmente o procedimento concursal a que se refere o Aviso 



Diário da República, 2.ª série — N.º 246 — 21 de dezembro de 2018  34343

n.º 6064/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 57, de 
23 de março, no que se refere à Ref. E — Museu Monográfico de Co-
nímbriga (7 postos de trabalho) e face à impossibilidade de reconstituir 
o anterior Júri, torna -se público que, por despacho da Diretora -Geral 
de 5 de dezembro de 2018 foi determinada a alteração do referido júri, 
passando o mesmo a ter a seguinte composição:

Presidente — Maria Isabel Almeida de Menezes, Coordenadora da 
área jurídica;

1.º Vogal Efetivo — Maria do Céu Mendes Boavida, Chefe da Divisão 
de Recursos Humanos, Expediente e Arquivo;

2.º Vogal Efetivo — José Avelino Pereira da Rosa, Técnico Superior 
da área jurídica;

1.º Vogal Suplente — Maria de Lurdes Ferreira Alves, Técnica Supe-
rior da Divisão de Recursos Humanos Expediente e Arquivo;

2.º Vogal Suplente — Cristina Maria Filipe da Silva Tomás Barreto, 
Assistente Técnica da Divisão de Recursos Humanos Expediente e Arquivo.

Nos termos do disposto no n.º 10, do artigo 21.º da Portaria 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de 
abril, o novo Júri designado dará continuidade e assume integralmente 
todas as diligências do procedimento já efetuado.

6 de dezembro de 2018. — O Diretor do Departamento de Planea-
mento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.

311896571 

 EDUCAÇÃO

Direção-Geral da Administração Escolar

Despacho (extrato) n.º 12419/2018
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, por meu despacho 
de 11 de julho de 2018, foi autorizada a consolidação da mobilidade 
na categoria da assistente operacional Maria Donzília da Conceição 
Magalhães Silva no Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves, Lisboa, 
nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, mantendo a 4.ª posição 
remuneratória, com produção de efeitos à data do despacho.

27 de agosto de 2018. — A Diretora -Geral em Regime de Suplência, 
Susana Maria Godinho Barreira Castanheira Lopes.

311897608 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas de Albufeira

Aviso n.º 19214/2018
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 
de abril, e após homologação do Diretor, torna -se público que se encontra 
afixada no placard da entrada da Escola sede e que foi disponibilizada na 
página eletrónica do Agrupamento (www.aealbufeira.pt) a lista unitária 
de ordenação final do procedimento concursal comum para ocupação de 
6 postos de trabalho na modalidade de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, restrito a candidatos abrangidos pelo programa de 
regularização extraordinária de vínculos precários (PREVPAP) para a cate-
goria de assistente operacional de grau 1, publicado na Bolsa de Emprego 
Público com o Código da Oferta OE201810/0251, de 4 de outubro.

4 de dezembro de 2018. — O Diretor, Domingos Augusto Ramos 
Mendes.

311881359 

 Escola Secundária de Caldas das Taipas, Guimarães

Aviso n.º 19215/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação 
de dois postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado para carreira e 
categoria de assistente operacional (PREVPAP).
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.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, e, após homologação do Senhor Presidente da Comissão 
Administrativa Provisória da Escola Secundária de Caldas das Taipas, 
torna -se público que se encontra afixado em local visível e público nas 
Instalações da Escola Secundária de Caldas das Taipas, e igualmente 
disponível na respetiva página eletrónica, a lista unitária de ordenação 
final, devidamente homologada, relativa ao procedimento concursal 
comum de recrutamento para a ocupação de (2) dois postos de trabalho 
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo in-
determinado da carreira e categoria de assistente operacional, restrito a 
candidatos abrangidos pelo programa de regularização extraordinária 
de vínculos precários (PREVPAP).

10 de dezembro de 2018. — O Presidente da CAP, Agostinho Se-
queira Guedes.

311895697 

 Agrupamento de Escolas Luísa Todi, Setúbal

Aviso (extrato) n.º 19216/2018

Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento
concursal no âmbito do programa  de regularização

extraordinária dos trabalhadores com vínculo precário

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.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, conjugados com o n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, torna -se público que, através do meu despacho 
datado de 28/09/2018, foi homologada a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos, referentes ao procedimento concursal de regu-
larização extraordinária de vínculos precários para constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, ao 
abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, aberto através do 
aviso n.º OE201811/0750, publicado na Bolsa de Emprego Público, 
para preenchimento de dez postos de trabalho na carreira e categoria 
de Assistente Operacional.

A lista unitária de ordenação final encontra -se afixada no placard 
existente no átrio da escola sede do Agrupamento de Escolas Luísa Todi 
e publicada na página eletrónica do Agrupamento.

17 de dezembro de 2018. — O Diretor, António Manuel Baptista Dias.
311919501 

 Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, Carreira — Leiria

Aviso n.º 19217/2018

Lista Unitária de Ordenação Final
Para efeitos previstos no ponto n.º 6 do artigo 36.º da Por-

taria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, atualizada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que foi homologada, 
por despacho de 23 de novembro de 2018, da Senhora Diretora do 
Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, Carreira, Leiria, a 
lista unitária de ordenação final do procedimento concursal de re-
gularização extraordinária de vínculos precários (PREVPAP), para 
a constituição de relação jurídica de emprego público em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
aberto pelo aviso n.º OE201809/0743, publicado na Bolsa de Em-
prego Público, para preenchimento de seis postos de trabalho, para 
a categoria Assistente Operacional.

Lista Unitária de Ordenação Final 

Nome Av. Cur./
valores

1 Vânia Lúcia Mira Botas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,333
2 Júlia Maria Pereira Laúdo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,000
3 Clarinda Maria Batista Lavos  . . . . . . . . . . . . . . 18,500
4 Maria da Silva Nunes Pedrosa . . . . . . . . . . . . . . 18,167
5 Graça Maria Domingues Cordeiro Lopes  . . . . . 16,667
6 Maria da Conceição Pedrosa Santos  . . . . . . . . . 13,667

 23 de novembro de 2018. — A Diretora, Adélia Maria Leal Lopes.
311897284 


