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3 — Controle de presenças dos professores;
4 — Vigilância dos pátios e recreios da Escola;
5 — Limpeza das instalações;
6 — Apoio ao Bar;
7. — Apoio ao refeitório durante a hora de almoço;
De 2005 a 10/2006 desempenhou as funções de cozinheira principal
num lar de idosos da empresa Resivida em Santa Comba Dão.
Entre 2002 e 2004 desempenhou as funções de ajudante de cozinha
no restaurante “A Casa dos Arcos” em Santa Comba Dão.
De 2000 a 2001 desempenhou as funções de operária fabril costurando
capas para automóveis na empresa Jonsson em Nelas.
De 1993 a 1995 frequentou o curso técnico profissional de cozinha
com estágio em simultâneo no restaurante “Vila Nancy” em Mortágua.
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Secretaria-Geral
Despacho n.º 11256/2013
Nos termos conjugados do n.º 2 do artigo 3.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de outubro, com o artigo 9.º
do Decreto Regulamentar n.º 18/2012, de 31 de janeiro, para os efeitos
previstos no n.º 15 do artigo 13.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro,
na sua redação atual, e após:
a) A reafetação dos trabalhadores dos serviços extintos, Secretaria-Geral do Ministério da Educação, Secretaria-Geral do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação, aos postos de trabalho da Secretaria-Geral do
Ministério da Educação e Ciência, nos termos do n.º 7 do artigo 13.º
da citada Lei n.º 53/2006;
b) A reafetação dos recursos financeiros, dos bens imóveis, dos bens
móveis e dos veículos necessários à prossecução das atribuições e ao
exercício das competências transferidas, ao abrigo do disposto, respetivamente, no n.º 1 do artigo 11.º, na alínea b) do n.º 1 do artigo 12.º,
na alínea a) do n.º 2 do artigo 13.º, no n.º 2 do artigo 16.º e no n.º 2 do
artigo 17.º do mencionado Decreto-Lei n.º 200/2006;

Agrupamento de Escolas n.º 2 de Elvas
Despacho n.º 11257/2013
Nos termos dos artigos 59.º e seguintes da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, e por despacho de 03-11-2012, do senhor Diretor-Geral de
Administração Escolar, torna-se público que foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade interna, na carreira/categoria de assistente
operacional a trabalhadora Rosa do Carmo Timóteo Pedras Leal Pires.
31 de julho de 2013. — A Diretora, Maria de Fátima Folgado Castanho Borges Quaresma.
207195096

Agrupamento de Escolas de Fragoso, Barcelos
Aviso n.º 10711/2013
Nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 75/2008,
de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de
julho, em reunião do Conselho Geral, no dia 14 de março de 2013, foi
votada por unanimidade a recondução do professor — Manuel Soares
Amorim, para o cargo de Diretor do Agrupamento de Escolas de Fragoso,
Barcelos, para o quadriénio 2013/2017.
16/07/2013. — A Presidente do Conselho Geral, Isabel Félix Oliveira
Rodrigues.
207198214

Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, Lisboa
Aviso (extrato) n.º 10712/2013
Nos termos do n.º 5 do artigo 21.º e n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei
n.º 75/2008, de 22 de abril, com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 137/2012 de 2 de julho, nomeio para o quadriénio 2013/2017, os
seguintes elementos para a Direção da Escola Secundária Maria Amália
Vaz de Carvalho, Lisboa, com efeitos a partir de 10 de julho de 2013:

Declara-se que o processo de fusão entre a Secretaria-Geral do Ministério da Educação, a Secretaria-Geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação se encontra concluído com efeitos reportados a 1 de março de 2013.

Subdiretora — Filipa Maria da Luz Cunha Amendoeira — professora
do QE do grupo 300.
Adjunto da Diretora — Nuno Miguel Cruz Baião — professor do
QE do grupo 500.

9 de agosto de 2013. — O Secretário-Geral do Ministério, Raul Capaz Coelho.
207196602

23 de julho de 2013. — A Diretora, Maria de Fátima da Costa
G. F. L. R. Lopes.
207198474

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Escola Secundária de Montemor-o-Novo

Agrupamento de Escolas do Bonfim
Aviso n.º 10709/2013
Nos termos do disposto n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 75/2008,
de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de
2 de julho, e considerando o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 61.º
e o cumprimento do prazo estabelecido no n.º 4 do artigo 23.º do mesmo
diploma, para homologação, torna-se público que tomou posse como
Diretor do Agrupamento de Escolas do Bonfim em Portalegre, em reunião solene do Conselho Geral Transitório, no dia 18 de junho de 2013,
o professor António Luís Rocha Sequeira.
24 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho Geral Transitório,
Nelson Leitão de Castro.
207195022

Despacho n.º 11258/2013
Em cumprimento do disposto no n.º 2 conjugado com a alínea b)
do n.º 37 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, foi autorizada a
consolidação da mobilidade na categoria para a Escola Secundária
de Montemor-o-Novo, por despacho de 06-11-2012, do Sr. Diretor-Geral da Administração Escolar, ao abrigo do n.º 5 do artigo 35.º da
Lei n.º 64-B/2011 de 30 de dezembro, da Assistente Técnica Dulce da
Conceição Pombinho Ribeiro Roque Tanganho, e mantida a 1.ª posição
remuneratória.
24 de abril de 2013. — O Diretor, Vítor Manuel Matias Jacinto.
207198036

Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves
Aviso n.º 10713/2013

Escola Secundária D. João II, Setúbal
Em conformidade com o disposto nos artigos 5.º e 12.º da Portaria
n.º 756/2009, de 14 de julho, foi pelo diretor da Escola Secundária
D. João II, designada para exercer funções de professora bibliotecária a
professora Fernanda Maria Pires Ledesma, pelo período de quatro anos
a partir de ano letivo 2013/2014, com efeitos a 1 de setembro de 2013.

Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo n.º 12.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º do regime da Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro, que a trabalhadora, Ana Cristina Varela Gonçalves, concluiu com sucesso o seu período experimental
na carreira e categoria de assistente técnico, de acordo com o processo
de avaliação elaborado nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 12.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, que se encontra arquivado no seu
processo individual sendo o tempo de duração do período experimental
contado para efeitos da atual carreira e categoria.

16 de agosto de 2013. — O Diretor, Ramiro Augusto Caeiro Silva
Sousa.
207199802

9 de agosto de 2013. — A Diretora do Agrupamento de Escolas Nuno
Gonçalves, Laurinda Maria Diogo Pereira.
207197648

Aviso n.º 10710/2013

