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entre a 1.ª e 2.ª posição e entre o 5 e o 7 nível remuneratório, constante
do anexo I ao Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho.

Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Vila Real

13 de fevereiro de 2014. — O Diretor-Geral, João Augusto Castel-Branco Goulão.
207623423

Aviso n.º 2857/2014

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Direção-Geral da Administração Escolar
Aviso n.º 2853/2014
Por meu despacho de 13 de fevereiro de 2014, torna-se público que,
nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 fevereiro, conjugado com os artigos 73.º a 78.º da Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, o técnico superior Rui Miguel Figueira da Silva
Soares concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação
final de 16 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado com esta Direção-Geral
da Administração Escolar.
13 de fevereiro de 2014. — O Diretor-Geral, Mário Agostinho Alves
Pereira.
207623431

Para cumprimento do estatuído na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, faz-se pública a lista nominativa
do pessoal que cessou funções por motivo de aposentação no período
compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2013.
Ana Maria Fonseca Cardoso — docente
Ana Maria Teixeira Alves Ferreira — docente
António Fernando Pinto Ribeiro — docente
António Manuel Andrade — docente
António Manuel Gomes Teles — docente
Delfina Rosa de Andrade Rodrigues — docente
Fernanda Maria dos Santos Martins — docente
Manuel da Silva Rodrigues Linda — docente
Maria Manuela de Sousa Ribeiro da Graça — docente
Manuela Isilda Alves de Melo Guimarães Fernandes — Chefe dos
Serviços de Administração Escolar
17 de fevereiro de 2014. — A Diretora, Fátima Manuela dos Santos
Duro Rodrigues.
207624947

Agrupamento de Escolas de Castro Marim
Aviso n.º 2858/2014

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar, Lisboa
Aviso n.º 2854/2014
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 132.º do Estatuto da Carreira
Docente, conjugado com o n.º 3 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 dos professores a lista de antiguidade do pessoal docente reportada
a 31 de agosto de 2013.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação deste
aviso para reclamação ao dirigente máximo do serviço, nos termos do
artigo 96.º do citado Decreto-Lei n.º 100/99.
12 de fevereiro de 2014. — O Diretor, João José de Figueiredo Sérvolo Amaral.
207624655

Escola Secundária de Amarante
Aviso n.º 2855/2014
Nos termos do 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 no placard da sala
do pessoal não docente a lista de antiguidade do pessoal não docente,
desta escola, reportada a 31 de dezembro de 2013.
Os interessados dispõem de 30 dias a contar da data da publicação no
Diário da República para reclamação, nos termos do n.º 1 do artigo 96.º
do referido decreto-lei.

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, faz-se pública a lista nominativa do pessoal não
docente que cessou funções em 31 de dezembro 2013, por motivo de
rescisão por mútuo acordo, a relação jurídica de emprego:
António José Magalhães Augusto — assistente operacional.
17 de fevereiro de 2014. — O Diretor, José Manuel Gonçalves Nunes.
207625221

Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras, Oeiras
Aviso n.º 2859/2014
Para os devidos efeitos e em cumprimento do 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 no placard existente no átrio da sede do Agrupamento de
Escolas Conde de Oeiras, Oeiras — EB2,3 Conde de Oeiras, a lista de
antiguidade do pessoal não docente reportada a 31 de dezembro de 2013.
O prazo de reclamação é de 30 dias a contar da data de publicação deste
aviso de acordo com o n.º 1 do artigo 96.º do decreto-lei acima citado.
14 de fevereiro de 2014. — O Diretor, Carlos Manuel Calhanas
Figueira.
207622516
Aviso n.º 2860/2014

14 de fevereiro de 2014. — O Diretor, Fernando Fernandes de
Sampaio.
207622484

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de março, faz-se público que se encontra afixada na
sala dos professores da sede do Agrupamento de Escolas Conde de
Oeiras, Oeiras, a lista de antiguidade do pessoal docente reportada a
31 de agosto de 2013.
Nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do mesmo diploma legal os docentes
dispõem de trinta dias a contar da publicação deste aviso no Diário da
República para reclamações ao dirigente máximo do serviço.

Agrupamento de Escolas de Ansião

14 de fevereiro de 2014. — O Diretor, Carlos Manuel Calhanas
Figueira.
207622451

Aviso n.º 2856/2014
Nos termos da alínea d) do n.º1, artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, faz-se público que cessaram funções por rescisão de
mútuo acordo, nos termos da Portaria n.º 221-A/2013, de 8 de julho,
com efeitos a 31 de janeiro de 2014 as seguintes funcionárias:
Teresa de Jesus Ferreira Tomás, assistente técnico.
Liliana de Almeida Calado de Oliveira, assistente operacional.
14 de fevereiro de 2014. — A Diretora, Ermelinda do Carmo Coutinho Mendes.
207621617

Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação, Ílhavo
Aviso n.º 2861/2014
Procedimento concursal comum para ocupação de 4 (quatro)
postos de trabalho em regime de contrato de trabalho a termo
resolutivo certo a tempo parcial para a categoria de assistente
operacional.
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de
22 de janeiro, com as alterações introduzias pela Portaria n.º 145-A/2011,

