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Escola Secundária de Seomara da Costa Primo

Agrupamento de Escolas de Fronteira

Aviso n.º 24350/2007

Aviso n.º 24353/2007

Nos termos do disposto do artigo 95.º do Decreto-Lei 100/99, de 31
de Março, faz-se público que se encontra afixada no átrio desta Escola,
para consulta, a lista de antiguidade do Pessoal Não Docente deste estabelecimento de ensino, com referência a 31 de Dezembro de 2006.
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 96.º do mesmo diploma, os
funcionários dispõem de 30 dias, a contar da data da publicação deste
aviso no Diário da República, para reclamação ao dirigente máximo
do serviço.

Nos termos do disposto no artigo 93º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31
de Março e orientações da Circular n.º 30/98/DEGRE, de 1998-11-03,
faz-se público que se encontra afixada no placard da Sala de Pessoal
Docente desta Escola, a lista de Antiguidade do Pessoal Docente, deste
Estabelecimento de Ensino, com referência a 07.08.31.
Nos termos do n.º 1 do artigo 96º, os docentes dispõem de 30 dias
para reclamação, a contar da publicação deste Aviso.

13 de Novembro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Luísa de Almeida Pereira.
Aviso n.º 24351/2007
Nos termos do disposto no artigo 95.º do Decreto-Lei 100/99, de 31
de Março, faz-se público que se encontra afixada na sala de professores
desta Escola, para consulta, a lista de antiguidade do pessoal docente
deste estabelecimento de ensino reportada a 31 de Agosto de 2007.
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 96.º do mesmo diploma,
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.
13 de Novembro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Luísa de Almeida Pereira.

Direcção Regional de Educação do Alentejo
Agrupamento Vertical de Escolas de Castelo de Vide
Aviso n.º 24352/2007
Nos termos do disposto do artigo 95º do Decreto-Lei nº 100/99 de 31
de Março, faz-se público que se encontra afixada no placard da sala do
pessoal docente da escola sede deste Agrupamento a lista de antiguidade
reportada a 31 de Agosto de 2007.
Nos termos do artigo 96º do mesmo diploma os docentes dispõem de
30 dias a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República
para reclamação ao dirigente máximo dos serviços.
14 de Novembro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
Ana Paula Mateus Travassos.

9 de Novembro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
Joaquim Augusto Varela da Costa.

Direcção Regional de Educação do Algarve
Escola Secundária Poeta António Aleixo
Despacho n.º 27891/2007
Por despacho do Presidente do Conselho Executivo da Escola
Secundária Poeta António Aleixo — Portimão, no uso das competências delegadas no n.º1.2 do despacho 23106/2006, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º128, de 13 de Novembro, foram homologados os contratos a Termo Resolutivo Certo
e os contratos a Termo Resolutivo Incerto, celebrados nos termos do Decreto-Lei n.º 35/2007, de 15 de Fevereiro, referentes
ao ano lectivo de 2006-2007 dos professores abaixo indicados:
Nome

Denise de Araújo Estrócio . . .
Ana Cláudia Carvalho Valentim
Trindade Dias. . . . . . . . . . .
Ana Cláudia Carvalho Valentim
Trindade Dias. . . . . . . . . . .
Maria da Conceição Dias Tavares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rui Duarte Herculano Clara. . .

Grupo

Data
da homologação

Término

320

11-06-2007

03/08/2007

410

04-05-2007

19/08/2007

410

04-05-2007

31/08/2007

500
620

19-03-2007
10-05-2007

28/06/2007
31/08/2007

13 de Novembro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
Luís Manuel da Silva Correia.

PARTE D
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.º 27892/2007
Por despacho do Presidente do Tribunal Constitucional de
12 de Novembro de 2007, nos termos do n.º. 1 do artigo. 7.º do
Decreto-Lei n.º. 497/99, de 19 de Novembro, foi Maria João Ramalhete Quaresma Mósca, auxiliar administrativa do quadro de pessoal
Operário e Auxiliar do Tribunal Constitucional reclassificada na categoria de Assistente Administrativa do quadro de pessoal da Divisão
Administrativa e Financeira, aprovado pela Portaria 1147/2000, publicada no D.R. n.º 180, 2.ª série de 5 de Agosto, e constante do seu
anexo I, ficando posicionada no escalão 1 índice 199, nos termos do
n.º. 1 do artigo. 10.º do Decreto-Lei n.º. 497/99, de 19 de Novembro.
(Não carece de fiscalização prévia.)
13 de Novembro de 2007. — A Secretária-Geral, Maria de Fátima
Ribeiro Mendes.

TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO
Despacho n.º 27893/2007
Por despacho de 23/11/2007 do Ex.mo Senhor Presidente do Tribunal
da Relação do Porto:
Maria Natália Correia Martins, Chefe de Secção em substituição do
quadro de pessoal do Tribunal da Relação do Porto, posicionada no escalão 1 índice 337 promovida definitivamente, precedendo de concurso
na Categoria de Chefe de Secção do quadro de pessoal do Tribunal da
Relação do Porto, passando a auferir pelo escalão 1 índice 337.
Maria de Fátima Madureira Couto, Assistente Administrativa Principal
do quadro de pessoal do Tribunal da Relação do Porto, posicionada no
escalão 1 índice 222 promovida precedendo de concurso na Categoria de
assistente administrativo especialista do quadro de pessoal do Tribunal
da Relação do Porto, passando a auferir pelo escalão 1 índice 269.
Maria Alcina Pinheiro Monteiro, Assistente Administrativa Principal
do quadro de pessoal do Tribunal da Relação do Porto, posicionada no
escalão 1 índice 222 promovida precedendo de concurso na Categoria de

