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de Cintra Correia, exonerado a seu pedido a partir de 1 de Janeiro
de 2007.
13 de Junho de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo, Margarida Ana Valente Fonseca.

(extracto) n.o 17 575/2007 — pois, de acordo com o despacho
n.o 23 731/2006, este acto não era da competência da presidente do
conselho executivo.
29 de Outubro de 2007. — O Presidente da CEI, Filipe Oliveira
Paiva Teles Teixeira.

Despacho (extracto) n.o 26 441/2007
Foram homologados, por despacho de 13 de Fevereiro de 2006
do director regional de Educação, os contratos de serviço docente
relativos ao ano de 2005-2006 dos seguintes docentes não pertencentes
ao quadro:
António da Silva Henriques.
Cátia Cristina Marques Magalhães.
Marisa Paula da Silva Ferreira Baptista.
Pedro Miguel da Costa Nunes.
Sofia Isabel Martins Geraldes.
Susana Alexandra Lopes Aires Félix da Silva.
Susana Maria Correia Torres.

Aviso n.o 22 631/2007
o

Nos termos do n. 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, faz-se público que se encontram afixadas no placard
da escola sede as listas de antiguidade do pessoal docente relativas
ao ano lectivo de 2006-2007.
O prazo de reclamação é de 30 dias após a publicação do presente
aviso.
29 de Outubro de 2007. — O Presidente da Comissão Executiva
Instaladora, Filipe Teixeira.

Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Constância

25 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Margarida Ana Valente Fonseca.

Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes
Aviso n.o 22 628/2007
Para dar cumprimento ao disposto no artigo 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, conjugado com o n.o 1 do artigo 132.o
do estatuto da carreira docente, torna-se público que se encontra
afixada no placard da sala de professores da sede deste Agrupamento
de Escolas a lista de antiguidade do pessoal docente reportada a
31 de Agosto de 2007. Os docentes dispõem de 30 dias consecutivos
a contar da data da publicação deste aviso para reclamação ao dirigente
máximo do serviço, nos termos do artigo 96.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março.
30 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria da Conceição Mateus.

Escola Secundária do Cartaxo
Aviso (extracto) n.o 22 629/2007
Nos termos do disposto do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, torna-se público que se encontra afixada para consulta
no placard da sala de professores a lista de antiguidade do pessoal
docente reportada a 31 de Agosto de 2007.
Os docentes dispõem de 30 dias consecutivos a partir da data de
publicação para apresentar qualquer reclamação ao dirigente máximo
do serviço.
30 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Hélia Maria Duarte Monteiro Baptista.

Agrupamento de Escolas de Cascais
Aviso n.o 22 630/2007
Por meu despacho de 26 de Outubro de 2007, é anulado o acto
de homologação relativo à conclusão da profissionalização em serviço
da professora Maria Cristina Dores Pacheco Albino — despacho

Nome

Paula Susana Nico Zambujinho . . . . . . . . . . . . . .
Mafalda de Jesus Pitaça Luna . . . . . . . . . . . . . . . .

Aviso n.o 22 632/2007
Nos termos do disposto no artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, torna-se público que se encontra afixada no placard
do átrio da escola a lista de antiguidade do pessoal docente deste
Agrupamento reportada a 31 de Agosto de 2007.
O prazo para reclamação é de 30 dias a contar da data deste aviso,
nos termos do artigo 96.o do referido decreto-lei.
30 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Anabela Alves Coelho Grácio.

Escola Básica Integrada/Jardim-de-Infância do Couço
Aviso n.o 22 633/2007
Nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público que se encontra afixada
no placard da sala de professores da Escola Básica Integrada com
Jardim de Infância do Couço a lista de antiguidade do pessoal docente
reportada a 31 de Agosto de 2007.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso
para reclamação, nos termos do artigo 96.o do referido decreto-lei.
30 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Ana Maria Aleixo Casanova Silva Domingos.

Agrupamento Vertical de Escolas D. António da Costa
Despacho n.o 26 442/2007
Por despacho de 26 de Março de 2007 da 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 2005,
foram transferidas, nos termos da alínea d) 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 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 Estatuto da Carreira Docente,
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, as professoras
do quadro de nomeação definitiva abaixo indicadas:

Do QZP

Código

Do grupo/nível

Para o grupo/nível

Península de Setúbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade e zona Norte de Lisboa . . . . . . . . . . . . . .

15
11

1.o ciclo
1.o ciclo

05
05

26 de Março de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo, Maria Cândida Serpa Lima Dias Alves Coelho.
Despacho n.o 26 443/2007
Por despacho de 26 de Março de 2007 da presidente do conselho
executivo, 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,
de 21 de Novembro, com efeitos a 1 de Setembro de 2005, foi 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 9 de Janeiro, e 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, a educadora Maria Soledade Carreiras Glórias Ferreira do quadro de nomeação definitiva do JI de Castelão,

