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c) Valoração da formação profissional (FP);
d) Valoração da habilitação académica de base (HAB);
e) Se ainda assim prevalecer a situação de empate na AC, será dada
prioridade ao candidato de mais idade.

8 de agosto de 2017. — O Diretor, Rui António Costa Marques do
Bem.
310706097

dica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 5 (cinco) postos de trabalho da carreira/categoria de Técnico
Superior, para a Direção Jurídica e da Contratação Pública, do mapa
de pessoal do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da
Construção, I. P., aberto pelo Aviso n.º 8865/2016, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 136, de 18 de julho de 2016, foi celebrado
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
para o exercício de funções na carreira/categoria de técnico superior
com o trabalhador Ricardo Jorge Gomes Binhã, com efeitos a 15 de
julho de 2017, ficando posicionado na 2.ª posição remuneratória, nível
15 da tabela remuneratória única, a que corresponde a remuneração
ilíquida de 1.201,48€.
O período experimental iniciou-se com a celebração do referido
contrato e tem a duração de 180 dias, determinado pelo disposto no
n.º 2, da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de
28 de setembro.

Agrupamento de Escolas do Viso, Porto

25 de julho de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando
José de Oliveira da Silva.
310688334

17 — Notificação dos candidatos: será efetuada a publicitação na
página do Agrupamento e afixação na sede do Agrupamento de todas
as listas inerentes ao processo concursal.
18 — Prazo de reclamação: 48 horas após saída das listas.
19 — As férias relativas a estes trabalhadores deverão ser gozadas
durante o período de vigência do contrato.
20 — Este concurso é válido para eventuais contratações, em condições contratuais semelhantes, que ocorram durante o presente ano
letivo.

Despacho n.º 7478/2017
Na sequência do procedimento concursal prévio e da eleição a que
se referem os artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de
abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, cujo
resultado da eleição do diretor é homologado pelo Diretor-Geral da
Administração Escolar nos dez dias úteis posteriores à sua comunicação,
considerando-se após esse prazo tacitamente homologado, nos termos do
n.º 4 do artigo 23.º, pela presidente do conselho geral foi conferida posse
a Albano Barbosa da Silva Maia, docente do quadro do Agrupamento
Escolas Clara de Resende, do grupo 500, para o exercício das funções
de Diretor do Agrupamento de Escolas do Viso, Porto, em reunião do
Conselho Geral, de 21 de julho de 2017.
21 de julho de 2017. — A Presidente do Conselho Geral, Arabela
Magda Moura de Miranda Coutinho.
310686869

PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS
Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário
e da Construção, I. P.
Aviso n.º 9790/2017
No 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, após a conclusão do
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de
5 (cinco) postos de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior,
para a Direção Jurídica e da Contratação Pública, do mapa de pessoal do
Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P.,
aberto pelo Aviso n.º 8865/2016, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 136, de 18 de julho de 2016, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o exercício
de funções na carreira/categoria de técnico superior com a trabalhadora Maria Eugénia Gomes Pinto Serina, com efeitos a 15 de julho de
2017, ficando posicionada na 2.ª posição remuneratória, nível 15 da
tabela remuneratória única, a que corresponde a remuneração ilíquida
de 1.201,48€.
O período experimental iniciou-se com a celebração do referido
contrato e tem a duração de 180 dias, determinado pelo disposto no
n.º 2, da cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de
28 de setembro.
25 de julho de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando
José de Oliveira da Silva.
310688253
Aviso n.º 9791/2017
No 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, após a conclusão
do procedimento concursal comum para constituição de relação jurí-

AGRICULTURA, FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL E MAR
Gabinete de Planeamento, Políticas
e Administração Geral
Aviso n.º 9792/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na
sequência da frequência do 16.º CEAGP — Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública (2015/2016), e nos termos do artigo 39.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo àquela
lei, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com a trabalhadora Catarina Cardoso Gouveia de Castro
Henriques, ficando colocada na 2.ª posição remuneratória e no nível
remuneratório 15, da carreira e categoria de técnico superior, do mapa
de pessoal do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral,
com efeitos a 1 de março de 2017.
1 de agosto de 2017. — O Diretor-Geral, Eduardo Diniz.
310688942
Aviso n.º 9793/2017
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na
sequência da frequência do 16.º CEAGP — Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública (2015/2016), e nos termos do artigo 39.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo àquela
lei, foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado com o trabalhador Hélder Rafael dos Santos Moreira,
ficando colocado na 2.ª posição remuneratória e no nível remuneratório
15, da carreira e categoria de técnico superior, do mapa de pessoal do
Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, com efeitos
a 1 de março de 2017.
1 de agosto de 2017. — O Diretor-Geral, Eduardo Diniz.
310688675
Despacho n.º 7479/2017
Nos termos dos artigos 23.º e 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e considerando a análise circunstanciada do respetivo desempenho e dos
resultados obtidos, renovo a comissão de serviço da licenciada Maria
de Lourdes dos Santos Trindade Soares, no cargo de Chefe de Divisão
de Programação Orçamental, da Direção de Serviços de Programação
Orçamental e Administração Geral, com efeitos reportados a 23 de
junho de 2017.
1 de agosto de 2017. — O Diretor-Geral, Eduardo Diniz.
310689152

