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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 do quadro de nomeação definitiva abaixo indicados:

Grupo

Nome

Do QE

Código

Para QE

Código

910

Margarida Isabel de Andrade Vilarinho Figueira
Santos de Beja Neves.
Maria da Conceição Nogueira de Beja Neves Calado
Maria Fernanda Coelho Rodrigues da Fonseca . . . .

EB 1/JI Agualva n.o 2 . . . . .

290180

EB 1/JI Agualva n.o 1 . . . . .

290178

JI Cacém n.o 2 . . . . . . . . . . .
EB 1/JI Agualva n.o 1 . . . . .

642423
290178

EB 1/JI Agualva n.o 1 . . . . .
EB 1/JI Agualva n.o 1 . . . . .

290178
290178

910
910

28 de Junho de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo, Luísa Maria Pereira Dias.
Despacho (extracto) n.o 26 451/2007

Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zêzere

Por despacho de 24 de Junho 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 de 2006, com efeitos a 1 de Setembro de 2006,
foi transferida, nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 13.o, da
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 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 Maria Júlia Timóteo Jordão,
grupo 910, QZP de Lisboa Ocidental, código 23, para o QE da EB 1/JI
Agualva n.o 1, código 290178.

Aviso n.o 22 638/2007
Nos termos do disposto no 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 E. B. 2,3/S Pedro Ferreiro 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
para reclamação ao dirigente máximo do serviço, nos termos do n.o 1
do artigo 96.o do referido decreto-lei.
22 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria Isabel Saúde Ferreira da Silva.

28 de Junho de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo, Luísa
Maria Pereira Dias.

Escola Secundária de José Afonso

Agrupamento Vertical Fernando Casimiro Pereira da Silva

Anúncio n.o 7831/2007

o

Aviso n. 22 635/2007
Nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, torna-se público que se encontra afixada
na sala de professores da Escola Básica Integrada Fernando Casimiro
Pereira da Silva a lista de antiguidade do pessoal docente do Agrupamento Vertical Fernando Casimiro Pereira da Silva reportada a
31 de Agosto de 2007.
Os professores dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação, nos termos do
artigo 96.o do referido decreto-lei.
29 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
Vicente Manuel Vitorino Dias.

Escola Secundária Fernando Lopes Graça
Aviso (extracto) n.o 22 636/2007
Nos termos do disposto no artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Marco, faz se público que se encontra afixada na sala dos
professores desta Escola a lista de antiguidade do pessoal docente
reportada a 31 de Agosto de 2007.
Da referida lista cabe reclamação a apresentar pelos interessados
ao dirigente máximo do serviço no prazo de 30 dias a contar da
publicação deste aviso no Diário da República.
30 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
José da Conceição Bentes Guerreiro.

Escola Secundária Fernando Namora
Aviso n.o 22 637/2007
Nos termos 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 escola
a lista de antiguidade do pessoal docente com referência a 31 de
Agosto de 2007.
Os interessados poderão reclamar da mesma no prazo de 30 dias
a partir da publicação deste aviso no Diário da República.
31 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria João Palhais.

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 na sala
de professores desta Escola 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 para reclamação, nos termos do artigo 96.o do referido
decreto-lei.
30 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
Maria de Lourdes Costa Dias.
Despacho (extracto) n.o 26 452/2007
Nos termos do n.o 6 do artigo 26.o do Decreto-Lei n.o 184/2004,
de 29 de Julho, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 262/2007, de 19 de Julho, nomeio a auxiliar de acção educativa
do quadro de vinculação do distrito de Lisboa, em exercício neste
estabelecimento de ensino, Maria Catarina Vilas Cotovio Oliveira
para exercer, em regime de substituição, as funções de encarregado
de coordenação do pessoal auxiliar de acção educativa, que vem
desempenhado desde 20 de Julho de 2007, cabendo-lhe o vencimento
correspondente ao índice 228.
Esta nomeação produz efeitos desde 20 de Julho de 2007.
20 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria de Lourdes Costa Dias.

Agrupamento de Escolas Maestro Jorge Peixinho
Despacho (extracto) n.o 26 453/2007
Por meu despacho de 1 de Setembro de 2007, nomeio o assistente
administrativo especialista Jorge Manuel Marques da Silva, pertencente ao quadro distrital de vinculação de Setúbal, para desempenhar
funções de chefe de serviços de Administração Escolar, em regime
de substituição, nos termos do n.o 2 do artigo 26.o do Decreto-Lei
n.o 184/2004, de 29 de Julho.
1 de Setembro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Aurora Maria da Costa Paulada Macau de Sousa.
Louvor n.o 603/2007
O conselho executivo do Agrupamento de Escolas Maestro Jorge
Peixinho louva Josefa dos Santos Batista Maia que, entre 2004 e
2007, desempenhou com profissionalismo e sentido de lealdade as
funções de chefe de serviços de Administração Escolar neste Agrupamento de Escolas.

