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Curso «Prestação de contas e responsabilidades financeiras nos serviços com autonomia administrativa e financeira», Instituto Nacional
de Administração, trinta horas, 2000;
Curso «Controlo da execução orçamental e prestação de contas
nos serviços com autonomia administrativa», Instituto Nacional de
Administração, vinte e quatro horas, 1999;
Curso «Gestão orçamental nos serviços públicos», Instituto Nacional de Administração, trinta horas, 1999;
Curso «Regime jurídico de aquisição de bens e serviços», Secretaria-Geral do Ministério da Educação, dezoito horas, 1999.
Experiência profissional:
Desde Dezembro de 2004 até 1 de Abril de 2007, chefe de divisão
de Gestão Orçamental e Financeira, em regime de substituição, na
Direcção Regional de Educação de Lisboa;
De Novembro de 2003 até Dezembro de 2004, técnico superior
de 1.a classe, coordenador do Núcleo de Gestão Financeira da DREL,
com responsabilidades na gestão financeira do PRODEP/escolas profissionais, da educação pré-escolar, do desporto escolar, do ensino
particular e cooperativo, da acção social escolar, dos apoios educativos
e da educação de adultos, bem como do processamento e pagamento
dos encargos da responsabilidade do Ministério da Educação, com
os jardins-de-infância e as escolas do 1.o ciclo do ensino básico do
âmbito da Direcção Regional de Educação de Lisboa, fazendo ainda
o acompanhamento da execução do PIDDAC;
De Julho de 2002 até Novembro de 2003, técnico superior de
2.a classe, com funções de assessoria técnica à direcção da DREL
para a área administrativo-financeira;
De Julho de 2001 a Junho de 2002, chefe de repartição de Administração Geral, em regime de substituição (e por inerência do vogal
do conselho administrativo), sendo responsável pela supervisão/coordenação das áreas de pessoal, expediente e arquivo, gestão financeira
e patrimonial;
De Dezembro de 1999 até 12 de Junho de 2001, técnico superior
de 2.a classe no Instituto Português do Património Arquitectónico
com funções de assessor do Departamento Financeiro e de Administração;
De Março de 1999 até Dezembro de 1999, técnico de 2.a classe,
com funções de assessor de direcção para a área financeira na Direcção
Regional de Educação de Lisboa;
De Abril de 1998 até Março de 1999, chefe de contabilidade na
Warner Lusomundo Sociedade Ibérica de Cinemas, L.da;
De Abril de 1990 até Setembro de 1996, verificador de contas na
Repartição de Auditoria Administrativa da Direcção de Finanças do
Estado-Maior da Força Aérea;
De Setembro de 1988 a Abril de 1990, na Base Aérea n.o 2 (OTA),
funções de (cumulativamente) adjunto do comandante da Esquadra
de Intendência, chefe de secção de Fardamento e chefe de secção
de Combustíveis e Lubrificantes.

Agrupamento de Escolas Alto dos Moinhos
Despacho (extracto) n.o 22 430/2007
Por despacho de 12 de Junho de 2007 do presidente do conselho
executivo, no uso da competência delegada no n.o 1.1 do despacho
n.o 23 731/2006, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 224,
de 21 de Novembro de 2006, com efeitos a 1 de Setembro de 2006,
foi transferido, nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 13.o e
alínea a) do artigo 60.o do Decreto-Lei n.o 20/2006, de 31 de Janeiro,
e da alínea a) do n.o 1 do artigo 64.o e artigo 65.o do ECD, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 139-A/90, de 28 de Abril, com as alterações
dadas pelo Decreto-Lei n.o 1/98, de 2 de Janeiro, o professor do
quadro de nomeação definitiva António Manuel Pereira da Silva, da
Escola Básica 2, 3 Quinta da Lomba (código 342889) do grupo de
recrutamento Português e Estudos Sociais/História (código de recrutamento 200) para a Escola Básica 2, 3 de Terrugem (código 344564)
para o grupo de recrutamento Educação Especial 1 (código de recrutamento 910).
30 de Abril de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo, Carlos
Alberto Lomba Correia Guedes.

Escola Secundária do Cartaxo
Aviso (extracto) n.o 18 423/2007
Por despacho de 30 de Maio de 2007 da presidente do conselho
executivo, no uso da competência delegada no n.o 1.1 do despacho
n.o 23 731/2006, são homologados os contratos administrativos de

serviço docente do 3.o ciclo e secundário celebrados para o ano lectivo
de 2006-2007:
Cristina Isabel Lampreia Coelho — grupo 320.
Maria da Glória Oliveira Lopes — grupo 400.
Carla da Conceição dos Santos Neves — grupo 430.
Ana Cristina Domingos da Silva — grupo 430.
Maria Fernanda Aguiar Lucas Raimundo Mesquita — grupo 430.
António Gomes de Jesus — grupo 430.
Elsa Inácio de Oliveira — grupo 500.
Ana Luzia Miranda Medeiros — grupo 500.
Carlos Manuel de Oliveira Lopes — grupo 500.
Marta Simão Bento Pinheiro — grupo 510.
Elsa Sofia Judas Chagas Leal Rosa Rodrigues — grupo 520.
João Luís Pratas — grupo 530.
Ludovina Maria Jeremias Roque — grupo 530.
Carla Benedita Carbone Oliveira — grupo 530.
Carlos Alberto Diogo Seixinho — grupo 530.
Anabela Soares Marques Leal — grupo 530.
Lurdes Conceição Monteiro Fonseca — grupo 530.
Ana Sofia Serrano Soares Lemos — grupo 530.
Mónica de Fátima Claréu Patrão — EMRC.
14 de Setembro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Hélia Maria Duarte Monteiro Baptista.

Escola Básica Integrada/Jardim-de-Infância do Couço
Despacho (extracto) n.o 22 431/2007
Por despacho de 1 de Junho de 2007 da presidente da comissão
provisória, no uso da competência delegada no n.o 1.1 do despacho
n.o 23 731/2006, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 224,
de 21 de Novembro de 2006, com efeitos a 1 de Setembro de 2006,
foi transferida para o lugar do quadro de escola, nos termos da alínea a)
do n.o 1 do artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 35/2003, de 27 de Fevereiro,
na versão republicada em anexo ao Decreto-Lei n.o 20/2005, de 19
de Janeiro, e da alínea a) do n.o 1 de artigo 64.o e do artigo 65.o
do ECD, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 139-A/90, de 28 de Abril,
com as alterações dadas pelo Decreto-Lei n.o 1/98, de 2 de Janeiro,
a professora do quadro de nomeação definitiva do ano lectivo de
2006-2007 Florbela Pinto Rodrigues da Silva, grupo 110, do QE da
Escola de Mora n.o 1, código 234552, para o QE da EBI/JI do Couço,
código 330875.
10 de Setembro de 2007. — A Presidente da Comissão Provisória,
Ana Maria Aleixo Casanova da Silva Domingos.
Despacho (extracto) n.o 22 432/2007
Por despacho de 1 de Junho de 2007 da presidente da comissão
provisória, no uso da competência delegada no n.o 1.1 do despacho
n.o 23 731/2006, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 224,
de 21 de Novembro de 2006, com efeitos a 1 de Setembro de 2006,
foi a professora do quadro de nomeação definitiva do ano lectivo
de 2006-2007 Cláudia Sofia de Sousa Ferreira, grupo 500, transferida,
nos termos das alíneas a) do n.o 1 do artigo 13.o do Decreto-Lei
n.o 35/2003, de 27 de Fevereiro, na versão republicada em anexo
ao Decreto-Lei n.o 20/2005, de 19 de Janeiro, e a) do n.o 1 do artigo 64.o
e do artigo 65.o do ECD, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 139-A/90,
de 28 de Abril, com as alterações dadas pelo Decreto-Lei n.o 1/98,
de 2 de Janeiro, do QZP de Évora, código 07, para o QZP da Lezíria
e Médio Tejo, código 14.
10 de Setembro de 2007. — A Presidente da Comissão Provisória,
Ana Maria Aleixo Casanova da Silva Domingos.
Despacho (extracto) n.o 22 433/2007
Por despacho de 1 de Junho de 2007 da presidente da comissão
provisória, no uso da competência delegada no n.o 1.1 do despacho
n.o 23 731/2006, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 224,
de 21 de Novembro de 2006, com efeitos a 1 de Setembro de 2006,
foi a educadora do quadro de nomeação definitiva do ano lectivo
de 2006-2007 Maria Teresa Correia Gomes Brás Dias, grupo 100,
transferida, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 35/2003, de 27 de Fevereiro, na versão republicada em
anexo ao Decreto-Lei n.o 20/2005, de 19 de Janeiro, e da alínea a)
do n.o 1 do artigo 64.o e do artigo 65.o do ECD, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 139-A/90, de 28 de Abril, com as alterações dadas pelo
Decreto-Lei n.o 1/98, de 2 de Janeiro, do QZP da Lezíria e Médio

