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publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 145, de 30 de Julho
de 2007.
e) Candidatura apresentada fora de prazo.
Mais se informa que os processos podem ser consultados na Secretaria-Geral do Ministério da Educação, Avenida de 5 de Outubro,
107, 4.o, 1069-018 Lisboa, horário das 9 horas e 30 minutos às 12
horas e 30 minutos e 14 horas e 17 horas e 30 minutos.
26 de Setembro de 2007. — O Presidente do Júri, Luís Manuel
Marques Custódio.

Nos termos do artigo 96.o do mesmo diploma, os interessados dispõem de 30 dias a contar da data de publicação deste aviso para
reclamação ao dirigente máximo do serviço.
27 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
Augusto Fonseca Nogueira.

Escola Secundária Dr. João Lopes de Morais — Mortágua
Aviso n.o 19 359/2007

Aviso n.o 19 355/2007

Nos termos do disposto no artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, e da circular n.o 30/98/DEGRE, de 3 de Novembro,
faz-se público que se encontra afixada na sala de professores a lista
de antiguidade do pessoal docente deste estabelecimento de ensino
reportada a 31 de Agosto de 2007.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.

Lista de antiguidade do pessoal docente referente
a 31 de Agosto de 2007

26 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
Rui José Parada da Costa.

Direcção Regional de Educação do Norte
Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Caiz

Nos termos do disposto no artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, e da circular n.o 30/98/DEGRE, de 3 de Novembro,
faz-se público que se encontra afixada na sala de professores da EB
2,3 de Vila Caiz a lista de antiguidade do pessoal docente do Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Caiz reportada a 31 de Agosto
de 2007 abrangido pelo referido decreto-lei.
Os interessados dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamar, nos termos do
artigo 96.o do já citado diploma, ao dirigente máximo deste Agrupamento Vertical de Escolas.
27 de Setembro de 2007. — O Director, João de Queirós Pinto.

Direcção Regional de Educação do Centro
Agrupamento de Escolas de Castanheira de Pêra

Agrupamento de Escolas Ferrer Correia
Aviso n.o 19 360/2007
Nos termos do n.o 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, torna-se público que se encontra afixada no placard
da sala dos professores a lista de antiguidade do pessoal docente
deste Agrupamento de Escolas reportada a 31 de Agosto de 2007.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso
no Diário da República para reclamação ao dirigente máximo de
serviço.
26 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
José Manuel de Paiva Simões.

Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã

o

Aviso n. 19 356/2007
Por motivo de aposentação da encarregada de coordenação do pessoal auxiliar de acção educativa, Olinda Fernanda Rosa Neto, nomeio
para o desempenho do mesmo cargo, em regime de substituição, ao
abrigo do disposto no artigo 26.o do Decreto-Lei n.o 184/2004, de
29 de Julho, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei
n.o 262/2007, de 19 de Julho, a auxiliar de acção educativa Carla
Luísa Pedroso da Costa Nunes.
O presente despacho produz efeitos a partir de 20 de Julho de
2007.
7 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
António Alves Henriques.

Aviso (extracto) n.o 19 361/2007
Nos termos do estabelecido no n.o 1 do artigo 132.o do ECD e
sem prejuízo do determinado no n.o 4 do artigo 104.o do mesmo
diploma e dos artigos 93.o e 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31
de Março, na redacção fixada pela Lei n.o 117/99, de 11 de Agosto,
faz-se público que se encontra afixada, no hall deste estabelecimento
de ensino, a lista de antiguidade do pessoal docente deste Agrupamento relativa a 31 de Agosto de 2007.
O prazo de reclamação para o dirigente máximo do serviço é de
30 dias a contar da data da publicação deste aviso.
27 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
Jorge Manuel Crucho Antunes.

Agrupamento de Escolas de Ceira
Aviso n.o 19 357/2007
Nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público que se encontra afixada
na sala de professores da escola sede deste Agrupamento a lista de
antiguidade do pessoal docente deste estabelecimento de ensino reportada a 31 de Agosto de 2007.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.
26 de Setembro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Fernanda Pereira do Aido Nunes Pinto.

Escola Secundária c/ 3.o Ciclo D. Dinis
Aviso n.o 19 358/2007
Nos termos do disposto no artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, encontra-se afixada no placard situado na sala de
professores desta Escola a lista de antiguidade do pessoal docente
com referência a 31 de Agosto de 2007.

Direcção Regional de Educação de Lisboa
e Vale do Tejo
Agrupamento de Escolas de Alcochete
Louvor n.o 532/2007
O conselho executivo do Agrupamento de Escolas de Alcochete
louva Isabel Fonseca Pires que entre 2004 e 2007, no Agrupamento
de Escolas de Alcochete, desempenhou com exemplar profissionalismo e sentido de lealdade as funções de chefe de serviços de administração escolar.
Ao longo destes três anos confirmou ser uma pessoa com uma
formação pessoal e cívica extraordinária que sempre colocou ao serviço
deste Agrupamento e de quantos nele trabalharam.
31 de Agosto de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria Augusta César Caeiro Alves.
Louvor n.o 533/2007
O conselho executivo do Agrupamento de Escolas de Alcochete
louva Rosa Maria da Silva Assunção que nos anos de 2004 a 2007
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desempenhou de forma dedicada e com elevado sentido de profissionalismo as funções de tesoureira no Agrupamento de Escolas de
Alcochete.
Confirmam-se ao longo destes três anos as qualidades pessoais e
profissionais que sempre colocou no desempenho das funções que
lhes tiveram atribuídas.

de Julho de 2007, com a alteração dada pelo n.o 6 do artigo 26.o
do Decreto-Lei n.o 262/2007, de 19 de Julho.

31 de Agosto de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria Augusta César Caeiro Alves.

Agrupamento Vertical de Escolas Educor

27 de Setembro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Elsa Maria da Cunha e Costa.

Aviso n.o 19 362/2007
Por despacho de 14 de Agosto de 2007 da presidente do conselho
executivo, no uso de competência delegada no n.o 1.1 do despacho
o
n. 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 2005,
foram transferidos, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 13.o
do Decreto-Lei n.o 35/2003, de 27 de Fevereiro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 18/2004, de 17 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:

Agrupamento de Escolas do Barreiro
Despacho n.o 23 343/2007
Por despacho de 1 de Setembro de 2006 da presidente do conselho
executivo, nomeio para o exercício de funções de encarregada de
coordenação do pessoal auxiliar de acção educativa Maria Natália
da Encarnação Fonseca ao abrigo do artigo 26.o do Decreto-Lei
n.o 184/2004, em regime de substituição, com efeitos a partir de 20

Grupo

Nome

Do QZP

Código

Para a escola

Código

E. I.
09

Maria Celeste Marques da Costa Ilha
José Marcelino Tavares Pontes . . . . .

Lezíria e Médio Tejo . . . . . . . . . . .
Lezíria e Médio Tejo . . . . . . . . . . .

14
14

J. I. Coruche n.o 1 . . . . . . . . . . . . . .
E. B. 2,3 Dr. Armando Lizardo . . .

610770
345283

31 de Agosto de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo, Maria de Fátima Franco Elvas Bento.

Escola Secundária com 3.o Ciclo do Entroncamento

de 21 de Novembro de 2006, com efeitos a 1 de Setembro de 2006,
foram transferidos, 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 9 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, os professores
abaixo indicados:

Despacho (extracto) n.o 23 344/2007
Por despacho de 30 de Abril de 2007 do presidente da Comissão
Provisória, no uso da competência delegada no n.o 1.1 do despacho
o
n. 23 731/2006, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 224,

Grupo

Nome

Da escola

Código

520

Escola Secundária Jácome Ratton

400270

500

Isabel Cristina Antunes Batista Serra
Pedro.
Ana Cristina Roxo Vaz Rico Romão

401547

410

Alberto de Jesus Branco Rodrigues

Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes.
Escola EB 2, 3/S da Golegã . . . . . .

620

Luís Filipe Santana Júlio . . . . . . . . . .

Escola EB 2, 3/S da Golegã . . . . . .

346240

300

Adília Maria Rodrigues Marques . . .

Escola Secundária de Alcanena . . .

403313

510

João Paulo Martinho Gomes Teixeira

Escola Secundária Santa Maria do
Olival.

402734

346240

Para a escola

Escola Secundária
Entroncamento.
Escola Secundária
Entroncamento.
Escola Secundária
Entroncamento.
Escola Secundária
Entroncamento.
Escola Secundária
Entroncamento.
Escola Secundária
Entroncamento.

Código

c/ 3.o Ciclo do

401640

c/ 3.o Ciclo do

401640

c/ 3.o Ciclo do

401640

c/ 3.o Ciclo do

401640

c/ 3.o Ciclo do

401640

c/ 3.o Ciclo do

401640

26 de Setembro de 2007. — O Presidente da Comissão Provisória, Manuel Joaquim Santos Marques.
Despacho (extracto) n.o 23 345/2007
Por despacho de 30 de Abril de 2007 do 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,

foram transferidos, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 13.o
do Decreto-Lei n.o 35/2003, de 27 de Fevereiro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 18/2004, 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, os professores abaixo indicados:

Grupo

Nome

Do QZP

Código

Para o QZP

Código

500
510
550

Ana Cristina Pontedeira de Araújo Simões . . . . . . . . . . . .
Vasco Manuel Correia Lourenço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marco António Ribeiro Bento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alentejo Central . . . . . . . . .
Alto Alentejo . . . . . . . . . . .
Península de Setúbal . . . . .

07
12
15

Lezíria e Médio Tejo . . . . .
Lezíria e Médio Tejo . . . . .
Lezíria e Médio Tejo . . . . .

14
14
14

27 de Setembro de 2007. — O Presidente da Comissão Provisória, Manuel Joaquim Santos Marques.

