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Na coluna (5) indicam-se os créditos segundo o European Credit
Transfer and Accumulation System (sistema europeu de transferência e
acumulação de créditos), fixados de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de Fevereiro.
205337328
Despacho n.º 15558/2011
Considerando que pelo Despacho n.º 851/2007, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 12, de 17 de Janeiro de 2007, foi registado o
Curso de Especialização Tecnológica (CET) em Gestão de Animação
Turística para ser ministrado, a partir do ano lectivo 2006 - 2007, na
Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo de Faro da Universidade do Algarve;
Considerando que a Universidade do Algarve apresentou, junto da
Direcção-Geral do Ensino Superior, um pedido de autorização para
criação de cinco vagas adicionais, no âmbito deste CET, ficando com
um número máximo de trinta e cinco formandos para cada admissão
de novos formandos;
Considerando que se encontra demonstrada a satisfação dos requisitos
referentes à adequação dos recursos humanos, pedagógicos e materiais
a afectar à formação estando, para além disso, comprovada a existência
de parcerias empresariais e institucionais que garantem a componente
de formação em contexto de trabalho para os formandos das vagas
adicionais solicitadas;
Determino:
É aprovada a criação de cinco vagas adicionais, para o CET em Gestão de Animação Turística ministrado na Escola Superior de Gestão,
Hotelaria e Turismo de Faro da Universidade do Algarve, registado pelo
Despacho n.º 851/2007, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 12, de 17 de Janeiro de 2007, ficando com um número máximo de
trinta e cinco formandos para cada admissão de novos formandos.
14 de Outubro de 2011. — O Director-Geral do Ensino Superior,
Prof. Doutor António Morão Dias.
205337385

Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico
Daniel Faria — Baltar
Aviso n.º 22532/2011
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
de professores desta Escola, a lista de antiguidade de pessoal docente
reportada a 31 de Agosto de 2011.
O prazo de reclamação é de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso, nos termos do artigo 96.º do referido decreto-lei.
31 de Outubro de 2011. — O Director, Carlos Abel Simões dos Santos.
205337855

Agrupamento de Escolas Vale d’Este
Aviso n.º 22533/2011
Contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Nos termos do disposto da alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, e da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro e na sequência
do procedimento concursal comum aberto através do aviso n.º 1864/2010,
publicado no Diário da República, 2.ª série de 21 de Setembro de 2010,
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na categoria de Assistente Técnico com Maria Emília de
Sousa Araújo Ribeiro ficando posicionada na 1.ª posição remuneratória da
tabela única da carreira de Assistente Técnico, com efeitos a 14/02/2011.
10/11/ 2011 — O Director, Fernando Alberto Simões Martins.
205339986

Direcção Regional de Educação do Centro
Direcção Regional de Educação do Norte
Agrupamento de Escolas de Canedo
Aviso n.º 22530/2011
Concurso de professores em regime de voluntariado
Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 124/2009, de 21 de
Maio, torna-se público que se encontra aberto concurso para recrutamento de 4 docentes em Regime de Voluntariado, para o grupo 110, no
Agrupamento de Escolas de Canedo, por um período de 10 (dez) dias
úteis, a contar da data de publicação.
10 de Novembro de 2011. — O Director, Dr. Paulo Alexandre Madeira Carvalho Dias.
205339101

Agrupamento de Escolas de Almeida
Despacho n.º 15560/2011
Joaquim Ribeiro Pedroso, director do Agrupamento de Escolas de
Almeida, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 21.º e no n.º 2 do
artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, nomeia para o
cargo de Subdirector, o professor do quadro de nomeação definitiva,
do grupo de recrutamento 250 — Educação Musical, Hélder Pereira
Castanheira Martinho, com efeitos a 4 de Julho de 2011.
8 de Novembro de 2011. — O Director, Joaquim Ribeiro Pedroso.
205332354

Agrupamento de Escolas de Ansião
Aviso n.º 22534/2011

Agrupamento Vertical de Escolas de Couto de Cucujães

Procedimento concursal para Admissão de Profissionais
de Reconhecimento e Validação de Competências RVCC

Aviso n.º 22531/2011

Agrupamento de Escolas de Ansião torna público que se encontra
aberto processo de selecção para a admissão de Profissionais de Reconhecimento e Validação de Competências (“Profissionais de RVC”),
na sequência dos despachos de autorização proferidos pela Ministra
da Educação, em 9 de Maio de 2011, e pelo Secretário de Estado do
Emprego e da Formação Profissional, em 6 de Maio de 2011, bem como
da obtenção de parecer favorável do Ministro de Estado e das Finanças
(Despacho n.º 115/II/MEF, de 5 de Abril de 2011), ao abrigo do disposto
no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, e nos n.os 6
e 7 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, o qual se
encontra sujeito às regras e procedimentos adiante enunciados.
1 — Objecto do processo de selecção:
O processo de selecção destina-se a contratar, para o Centro Novas
Oportunidades promovido pelo Agrupamento de Escolas de Ansião,
em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo (até 31 de
Dezembro de 2013) ao abrigo do disposto nas alíneas g) e i) do n.º 1 do
artigo 93.º do RCTFP, três Profissionais de RVC, com o horário semanal
de 35 horas e o vencimento mensal ilíquido de € 1.201,48 (mil duzentos
e um euros e quarenta e oito cêntimos), correspondente à 2.ª posição
remuneratória de acordo com as limitações constantes do n.º 1 do ar-

Rosa Gabriela Cabrita Reis, Directora do Agrupamento Vertical de
Escolas de Couto de Cucujães, nos termos do n.º 9 do artigo 25 do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril, exonero, a seu pedido, do cargo de subdirector deste agrupamento, o Professor José António dos Santos Martins,
grupo de recrutamento 240, com efeitos a partir do dia 26 de Julho 2011.
9 de Novembro de 2011. — A Presidente do Conselho Executivo,
Prof. Rosa Gabriela Cabrita Reis.
205336867
Despacho n.º 15559/2011
No cumprimento do estipulado no ponto 5 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril e do ponto 23 do artigo 24.º do mesmo
decreto-lei, é nomeada a professora Natércia Maria Soares Monteiro
Rodrigues, do Quadro de Nomeação Definitiva, do Grupo 620, como
subdirectora do Agrupamento Vertical de Escolas de Couto de Cucujães.
26 de Julho de 2011. — A Directora, Rosa Gabriela Cabrita dos
Reis.
205336712

