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Diário da República, 2.ª série — N.º 169 — 3 de setembro de 2018
Agrupamento de Escolas de Vila Verde
Aviso n.º 12638/2018

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de
6 (seis) postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em
funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial, para
a carreira e categoria de assistente Operacional.
1 — Torna-se público que, por despacho de 13/08/2018, da Senhora
Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares, se encontra aberto pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da publicação deste aviso no Diário da República,
o procedimento concursal comum de recrutamento para 6 (seis) postos de
trabalho (3,5 horas/dia) da carreira e categoria de Assistente Operacional.
Por disposto no n.º 1 nos termos da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de
06 de abril, declara-se não estarem constituídas reservas de recrutamento
no próprio organismo.
2 — Caracterização do posto de trabalho: assistente operacional,
de grau 1.
Funções: Prestação de serviços — vigilância e suporte às atividades
escolares, limpeza, arrumação, conservação e boa utilização de equipamentos.
3 — Local de trabalho: Escolas do Agrupamento de Escolas de Vila
Verde
4 — Remuneração ilíquida: 3,82 (euro) por hora.
5 — Habilitações: escolaridade obrigatória, que pode ser substituída
por experiencia profissional comprovada.
6 — Dada a urgência do procedimento será utilizado um único método
de seleção: avaliação curricular.
7 — O contrato de trabalho a celebrar será a termo resolutivo certo a
tempo parcial com período definido de 17 de setembro de 2018 até 21 de
junho de 2019, ao abrigo da alínea h) do artigo 57.º da LTFP.
8 — Os requisitos gerais de admissão estão definidos na Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho.
9 — A candidatura será apresentada no prazo de 10 dias úteis, a contar
da data de publicação do Aviso no Diário da República, mediante preenchimento de formulário próprio, de utilização obrigatória, disponibilizado
nos serviços administrativos do Agrupamento de Escolas de Vila Verde.
9.1 — Sob pena de exclusão o formulário de candidatura deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: certificado de habilitações literárias,
número de identificação fiscal, número de identificação da segurança social,
currículo atualizado e devidamente assinado, declarações da experiência
profissional e comprovativos de formação, mencionados no currículo.
22 de agosto de 2018. — O Diretor, António Alberto da Rocha
Rodrigues.
311599803

TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
Gabinete do Ministro

2 — Habilitações Literárias e Formação Profissional:
12.º ano de escolaridade (RVCC)
Segurança Defensiva na Condução — Polícia de Segurança Pública
(2005)
Inglês — iniciação (2010)
3 — Experiência profissional:
Desde 2012: Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
2005: Gabinete da Secretária de Estado e da Reabilitação do
MTSS.
1995: Motorista do quadro da Secretaria-Geral do MTS.
1989: Escriturário na Caixa Nacional de Doenças Profissionais, Lisboa.
1988: Motorista de Táxis.
1988: Distribuidor de material de Laboratório.
1986: Porteiro no Bingo de Lisboa.
1984: Serviço Militar em Abrantes.
1980: Montador de cozinhas.
311609799
Despacho n.º 8484/2018
1 — Ao abrigo do n.º 1 do artigo 11.º e da alínea a) do artigo 16.º
do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, determino a cessação de
funções, por motivo de aposentação, do motorista do meu gabinete, José
dos Santos, para as quais foi designado pelo Despacho n.º 536/2016,
de 13 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 8, de
2016-01-13, com efeitos a partir de 20 de agosto de 2018.
2 — Quero, ainda, expressar público louvor pela elevada dedicação,
zelo e profissionalismo, bem como pela total disponibilidade e pelas
qualidades pessoais evidenciadas na forma como José dos Santos exerceu as suas funções.
27 de agosto de 2018. — O Ministro do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, José António Fonseca Vieira da Silva.
311609741
Despacho n.º 8485/2018
Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 11.º e da alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, determino a
cessação de funções, a seu pedido, com efeitos a partir de 31 de agosto de
2018, do técnico especialista do meu Gabinete, Carlos Alberto Almeida
Domingues, para as quais foi designado pelo Despacho n.º 544/2016,
de 13 de janeiro, publicado no Diário da República n.º 8/2016, Série II
de 2016-01-13.
Quero ainda expressar público louvor pela elevada dedicação, zelo
e profissionalismo, bem como total disponibilidade e qualidades pessoais evidenciadas na forma como Carlos Alberto Almeida Domingues
exerceu as suas funções.
27 de agosto de 2018. — O Ministro do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, José António Fonseca Vieira da Silva.
311610194

Despacho n.º 8483/2018
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º e no n.º 7 do artigo 4.º,
nos n.os 1, 2 e 3 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 motorista do meu
gabinete, Carlos Alberto Moutinho Trigo, da carreira e categoria de
Assistente Operacional do Gabinete de Estratégia e Planeamento do
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com efeitos
a partir de 20 de agosto de 2018.
2 — Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pelo serviço de origem e pelo orçamento do meu gabinete, nos termos
dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do referido decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a
nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.

Procedimento concursal comum para preenchimento de 2 Postos
de trabalho de Técnico Superior da Carreira/Categoria de Técnico Superior na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para a Unidade de Investigação,
Formação e Desenvolvimento, do mapa de pessoal do Instituto
Nacional para a Reabilitação, I. P., conforme Aviso de abertura
n.º 13533/2017, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 219,
de 14 de novembro de 2017.

27 de agosto de 2018. — O Ministro do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, José António Fonseca Vieira da Silva.

Lista Unitária de Ordenação Final

ANEXO
Nota curricular
1 — Dados pessoais:
Nome: Carlos Alberto Moutinho Trigo.
Data de nascimento: 20 de outubro de 1963.
Naturalidade: Santa Justa, Lisboa.

Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P.
Aviso n.º 12639/2018

1 — Em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 36.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, torna-se publica a Lista Unitária
de Ordenação Final do procedimento concursal para ocupação de dois
postos de trabalho, da Carreira/Categoria de Técnico Superior, previstos, e não ocupados, no mapa de pessoal do Instituto Nacional para a
Reabilitação, I. P. (INR, I. P.), para a Unidade de Investigação, Formação e Desenvolvimento, conforme Aviso de abertura n.º 13533/2017,

