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PARTE J1
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
Despacho n.º 13677/2013

Instituto Nacional de Estatística, I. P.
Aviso (extrato) n.º 13101/2013
Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, republicada em anexo à Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, torna-se público que, por deliberação do Conselho Diretivo do
Instituto Nacional de Estatística, I. P. (INE, I. P.), de 2 de outubro
2013, se encontra aberto procedimento concursal de recrutamento
para seleção do(a) Diretor(a) Adjunto(a) do Departamento de Contas
Nacionais, cargo de direção intermédia de 1.º grau, a que se refere
o Decreto-Lei n.º 136/2012 de 2 de julho e a Portaria n.º 423/2012,
de 28 de dezembro.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri e do método de seleção, serão publicados na Bolsa
de Emprego Público (BEP), durante 10 dias úteis, até ao segundo dia
útil posterior à publicação do presente aviso.
2013.10.14. — A Presidente do Conselho Diretivo, Alda de Caetano
Carvalho.
207320297

Procedimento concursal para provimento do cargo de direção
intermédia de 2.º grau — Chefe de Divisão Académica
Considerando que a Prof.ª Albertina Pereira Cavaco da Palma se
aposentou em 01/10/2013 e que a Dr.ª Isabel Fernanda Lopes Duarte
se encontra em situação de impedimento prolongado, ambas vogais
efetivas do procedimento concursal em epígrafe, nomeio, em sua substituição, nos termos da alínea d), do n.º 1, do artigo 25.º dos Estatutos
do Instituto Politécnico de Setúbal, em conjugação com o artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro na redação dada pela Lei n.º 64/2011,
de 22 de dezembro, os seguintes vogais:
Dr. António José Carvalho Marques, Administrador do Instituto Politécnico de Lisboa.
Prof. Doutor João Carlos Vinagre Nascimento dos Santos, Vice-Presidente do Instituto Politécnico para a Internacionalização e Mobilidade; Desenvolvimento, Reconhecimento e Validação de Competências;
Formação, Organização Académica e Aprendizagem ao Longo da Vida;
Sistema de Informação e Organização Institucional.
10 de outubro de 2013. — O Presidente, Prof. Doutor Armando Pires.
207322095

PARTE J2
ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL
Nome

Categoria

Fica posicionado
a partir de 1.1.2010
na seguinte posição/
nível remuneratório

Eliana de Carvalho Grancho Sousa.
Maria da Conceição Machado Neves.
Maria de Jesus Costa
Perdigão.
Telmo Dinis Lourenço
Santos.
Vítor Manuel Pereira de
Andrade.
Ana Paula Duarte Pocariço Lourenço.
Sandra M. Marques
Moita Mendes.
Sílvia Alexandra Batista
dos Santos.
Fernando C. B. Fidalgo
da Graça.

Técnico Superior . . . .

4.ª - 23

Técnico Superior . . . .

5.ª - 27

Técnico Superior . . . .

3.ª - 19

Técnico Superior . . . .

3.ª - 19

Técnico Superior . . . .

5.ª - 27

Assistente técnico . . .

7.ª - 6

Assistente técnico . . .

7.ª - 6

Assistente técnico . . .

7.ª - 6

Assistente operacional

4.ª - 4

Declaração de retificação n.º 1135/2013
Por ter saído com inexatidão o despacho (extrato) n.º 3742/2012,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 13 de março de
2012, contém algumas incorreções, pelo que onde se lê:
Nos termos do n.º 1 do artigo 48.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro (LVCR), o dirigente máximo do órgão ou serviço pode,
por opção gestionária, proceder à alteração do posicionamento remuneratório dos trabalhadores, para a posição remuneratória imediatamente seguinte àquela em que o trabalhador se encontra, desde
que devidamente fundamentada e ouvido o Conselho Coordenador
da Avaliação.
Assim, em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 48.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro torna-se público que, por despacho
do Senhor Presidente da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do
Estoril (ESHTE), Prof. Doutor Fernando João de Matos Moreira,
datado de 12 de abril de 2010, e obtida a concordância do Conselho
Coordenador da Avaliação da ESHTE, em reunião realizada em 8 de
abril de 2010, e atendendo a que os trabalhadores, abaixo identificados,
«demonstraram, durante o ano de 2009, um desempenho especialmente relevante, merecendo destaque a diligência e capacidade de
iniciativa com que trataram todas as tarefas que lhes foram confiadas
muito acima do expetável no início do ano,» justifica-se que o posicionamento remuneratório dos mesmos seja alterado para a posição
remuneratória imediatamente seguinte, conforme indicado:

Nome

Categoria

Álvaro Manuel Catita Técnico de informática
Mendão.
grau I nível II.
Cristina Barahona Vargas Técnico Superior . . . .
Moniz.

Fica posicionado
a partir de 1.1.2010
na seguinte posição/
nível remuneratório

430
4.ª - 23

deve ler-se:
Nos termos do n.º 1 do artigo 48.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro (LVCR), o dirigente máximo do órgão ou serviço pode,
por opção gestionária, proceder à alteração do posicionamento remuneratório dos trabalhadores, para a posição remuneratória imediatamente seguinte àquela em que o trabalhador se encontra, desde
que devidamente fundamentada e ouvido o Conselho Coordenador
da Avaliação.
Assim, em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 48.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro torna-se público que, por despacho
do Senhor Presidente da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do
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Estoril (ESHTE), Prof. Doutor Fernando João de Matos Moreira,
datado de 12 de abril de 2010, e obtida a concordância do Conselho
Coordenador da Avaliação da ESHTE, em reunião realizada em 8 de
abril de 2010, e atendendo a que os trabalhadores, abaixo identificados,
«demonstraram, durante o ano de 2009, um desempenho especialmente relevante, merecendo destaque a diligência e capacidade de
iniciativa com que trataram todas as tarefas que lhes foram confiadas
muito acima do expectável no início do ano,» justifica-se que o posicionamento remuneratório dos mesmos seja alterado para a posição
remuneratória imediatamente seguinte, conforme indicado:

Nome

Álvaro Manuel Catita
Mendão.
Cristina Barahona Vargas
Moniz.
Eliana de Carvalho Grancho Sousa.
Maria da Conceição Machado Neves.

Categoria

Fica posicionado
a partir de 1.1.2010
na seguinte posição/
nível remuneratório

Técnico de informática
grau I nível II.
Técnico superior . . . .

340
4.ª - 23

Técnico superior . . . .

4.ª - 23

Técnico superior . . . .

5.ª - 27

Nome

Categoria

Fica posicionado
a partir de 1.1.2010
na seguinte posição/
nível remuneratório

Maria de Jesus Costa
Perdigão.
Telmo Dinis Lourenço
Santos.
Vítor Manuel Pereira de
Andrade.
Ana Paula Duarte Pocariço Lourenço.
Sandra M. Marques
Moita Mendes.
Sílvia Alexandra Batista
dos Santos.
Fernando C. B. Fidalgo
da Graça.

Técnico superior . . . .

3.ª - 19

Técnico superior . . . .

3.ª - 19

Técnico superior . . . .

5.ª - 27

Assistente técnico . . .

7.ª - 2

Assistente técnico . . .

7.ª - 2

Assistente técnico . . .

7.ª - 2

Assistente operacional

4.ª - 4

10 de outubro de 2013. — A Chefe de Divisão dos Recursos Humanos,
Ana Cristina Coelho.
207314595

