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um dos elementos do método de seleção «Avaliação Curricular». O 
candidato melhor classificado ocupará o posto de trabalho com a duração 
de 4 horas diárias, e o segundo melhor classificado ocupará o posto de 
trabalho com a duração de 3 horas diárias.

16.1 — Critério de desempate:
16.1.1 — Em caso de igualdade de valoração os critérios de desempate 

a adotar são os constantes no artigo 35.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, com a redação que lhe foi dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

16.1.1.1 — Para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º da referida 
Portaria e nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 29/2011, 
de 3 de fevereiro, neste procedimento concursal o candidato com defi-
ciência tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece 
sob qualquer outra preferência legal.

16.2 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 
e dos excluídos no decurso da aplicação no decurso da aplicação dos 
métodos de seleção é notificada, para efeitos de audiência dos interes-
sados, nos termos do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, com a redação que lhe foi dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

16.3 — A lista unitária da ordenação final dos candidatos, após ho-
mologação do Diretor, é publicada na 2.ª série do Diário da República, 
disponibilizada no sítio da Internet do Agrupamento de Escolas Rio 
Novo do Príncipe, Cacia — Aveiro, e afixada nas instalações da Escola 
sede: Escola Básica Rio Novo do Príncipe, Cacia.

17 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
«A Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades, entre homens e 
mulheres, o acesso ao emprego e na progressão profissional, providen-
ciando escrupulosamente no sentido de evitar, toda e qualquer forma 
de discriminação.».

18 — Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para 
o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para os efeitos do 
previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, com a redação que lhe foi dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril.

19 — Este concurso é válido para eventuais contratações que ocorram 
durante o presente ano escolar.

3 de janeiro de 2017. — O Diretor, Professor Doutor Manuel Ale-
xandre Alvelos Marques.

310146354 

 TRABALHO, SOLIDARIEDADE 
E SEGURANÇA SOCIAL

Inspeção-Geral

Aviso n.º 1290/2017

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que os trabalhadores 

abaixo identificados concluíram, com sucesso, o período experimental 

de função, na categoria de inspetor da carreira especial de inspeção, 

após procedimento concursal, ficando posicionados na terceira posição 

remuneratória da referida categoria:

Cristiana Batista Rocha Gomes Dias

Marco Filipe Guerra Pinho

Tatiana Carina Duarte Ventura

20 de janeiro de 2017. — O Inspetor -Geral, Paulo Jorge Carvalho 
de Brito.

310202113 

 Instituto de Gestão Financeira
da Segurança Social, I. P.

Aviso (extrato) n.º 1291/2017

Em cumprimento do disposto do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, torna-se pública a lista de trabalhadores que cessaram fun-

Nome Carreira/Categoria
Produção
de efeitos

João Lourenço Martins Oliveira Pinto Técnico Superior 01/05/2016
Paulo Augusto Amaral Gomes . . . . . Técnico Superior 01/09/2016

 10 de janeiro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui 
Filipe de Moura Gomes.

310183306 

 SAÚDE

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.

Aviso n.º 1292/2017

Na sequência da publicitação da lista provisória de candidatos ad-

mitidos e excluídos, pelo Aviso n.º 283/2016, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 7, de 12 de janeiro, retificado pela Declaração de 

retificação n.º 62 -B/2016, publicada no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 16, de 25 de janeiro e em cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 

23.º da Portaria n.º 250/2014, de 28 de novembro, alterada pela Portaria 

n.º 323/2016, de 19 de dezembro, após análise e deliberação do júri do 

procedimento concursal sobre as pronúncias havidas em sede de audi-

ência de interessados, informa -se que a lista definitiva dos candidatos 

admitidos e excluídos, referente ao procedimento concursal para o 

preenchimento de até 774 postos de trabalho, em regime de contrato de 

trabalho em funções pública por tempo indeterminado, para a categoria 

de enfermeiro, da carreira especial de enfermagem, no âmbito dos mapas 

de pessoal das diversas Administrações Regionais de Saúde, aberto 

por aviso n.º 10946 -A/2015, publicado Diário da República, 2.ª série, 

n.º 188, de 25 de setembro, além de se encontrar disponível, em local 

visível e público, nas instalações da Administração Central do Sistema de 

Saúde, I. P., sitas na Av. do Brasil, n.º 53, Edifício 16, Parque de Saúde, 

em Lisboa, encontra -se igualmente disponível na sua página eletrónica, 

na área reservada a Profissionais, Concurso, Concursos da Carreira de 

Enfermagem, in www.acss.min -saude.pt.

6 de janeiro de 2017. — A Presidente do Conselho Diretivo, Marta 
Temido.

310165373 

 Aviso n.º 1293/2017

Faz -se público que, no âmbito do procedimento concursal co-

mum para preenchimento de um posto de trabalho da carreira de 

técnico superior, publicado através do aviso n.º 5004/2015, de 7 de 

maio — Ref.ª 2015/D1, no Diário da República, 2.ª série, n.º 88,

de 7 de maio, foi por despacho da Presidente do Conselho Diretivo 

da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., datado de 13 de 

janeiro de 2017, autorizada a alteração da constituição do Júri, nos 

seguintes termos:

Presidente: Dr.ª Sofia Alexandra Teixeira Caetano

1.º Vogal efetivo: Dr.ª Raquel Lucas Ramalho

2.º Vogal efetivo: Dr.ª Celeste da Conceição Terêncio da Silva

1.º Vogal suplente: Dr.ª Ana Sofia Martorell Cordeiro Rocha Macedo 

Barreto

2.º Vogal suplente: Dr. Tiago António da Fonseca Mendes

O novo júri dá continuidade e assume integralmente todas as operações 

do procedimento já efetuadas.

16 de janeiro de 2017. — A Diretora do Departamento de Gestão e 

Administração Geral, Manuela Carvalho.
310182204 

ções, por aposentação, no Instituto de Gestão Financeira da Segurança 

Social, I. P., no período compreendido entre 1 de janeiro de 2016 e 31 

de dezembro de 2016. 


