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Diário da República, 2.ª série — N.º 42 — 28 de fevereiro de 2014
Maria Emília Gomes Martins, para o exercício de funções de encarregada
operacional até 31 de dezembro de 2014.
21 de fevereiro de 2014. — A Presidente da Comissão Administrativa
Provisória, Cláudia Maria Cunha Soares.
207640499

Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves, Póvoa de Varzim
Aviso n.º 3127/2014
Para efeitos do disposto na alínea d), do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro (LVCR), torna-se público que o assistente operacional
José Carlos Moreira Ramos cessou a relação jurídica de emprego público
em 31/12/2013, ao abrigo do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo
previsto na Portaria n.º 221-A/2013, de 8 de julho.
21/02/2014. — A Diretora, Maria das Dores Morim Milhazes Laranja
de Freitas.
207640514

Aviso (extrato) n.º 3128/2014
Nos termos do disposto na alínea d ) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, conjugado com os artigos 255.º e
256.º da Lei n.º 58/2008, de 11 de setembro, faz-se publica a lista de
pessoal não docente que cessou funções por motivo de rescisão por
mútuo acordo, no período compreendido entre 1 de setembro a 31 de
dezembro de 2013.
Categoria

Índice

Stela Marisa Morais Rodrigues Assistente operacional . . .
Silva.

24 de fevereiro de 2014. — A Diretora, Fátima Maria Vaz Gomes
de Jesus Simões.
207643828

Agrupamento de Escolas de Ribeirão, Vila Nova de Famalicão
Aviso n.º 3131/2014
Nos termos do disposto no artigo 255.º do anexo I à Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro e em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1
do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público
que a assistente operacional Maria José da Costa e Silva cessou a sua
relação jurídica de emprego público, por motivo de Rescisão por Mútuo
Acordo ao abrigo da Portaria n.º 221-A/2013, de 8 de julho, em 31 de
dezembro de 2013.
21/02/2014. — A Diretora, Iolanda Antónia Mendes Andrade Sampaio
Sobral Torres.
207639787

Agrupamento de Escolas Gil Eanes, Lagos

Nome

da sala de professores a lista de antiguidade do pessoal docente deste
agrupamento, reportada a 31 de agosto de 2013. Os docentes dispõem
de 30 dias, a contar da data da publicação do presente aviso, para reclamação junto do dirigente máximo do serviço.
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24 de fevereiro de 2014. — A Diretora, Maria Paula Dias Silva
Couto.
207641705

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P.
Despacho n.º 3308/2014
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, por meu
acordo, da Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Investigação
Cientifica Tropical, I. P. e do assistente operacional Fernando do Céu
Lazarim, se procedeu à consolidação definitiva da mobilidade interna
do referido assistente operacional no mapa de pessoal da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia, I. P., nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na sua atual redação, tendo
sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, com efeitos a 1 de janeiro de 2014.
21 de fevereiro de 2014. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo,
Pedro Cabrita Carneiro.
207640685
Despacho n.º 3309/2014

Aviso (extrato) n.º 3129/2014
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, publica-se a lista nominativa do
pessoal docente do Agrupamento de Escolas Gil Eanes, cuja relação
jurídica de emprego cessou por motivo de aposentação, no período
compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2013.
Nome

Gonçalo Rebelo Andrade Cabral . . . .
Maria Filomena Alves Vaz Carmo . . .
Rogério Matos Pires. . . . . . . . . . . . . .
Lucília Maria Conduto Lopes Correia
Maria de Lurdes Rodrigues Tempera
Jorge Manuel Jerónimo da Silva . . . .
José Manuel de Oliveira Dias . . . . . .
Maria Paula Soares Borges Silva . . . .
Rosa Maria da Graça Cunha . . . . . . .
Fernanda Silva Costa . . . . . . . . . . . . .

Categoria

Grupo

Data

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

600
240
240
110
620
300
620
400
110
100

01-01-2013
01-02-2013
01-10-2013
01-10-2013
01-11-2013
01-11-2013
01-11-2013
01-12-2013
01-12-2013
01-12-2013

Por meu despacho de 26 novembro de 2013, no âmbito de competências delegadas ao abrigo do Despacho n.º 6001/2012, de 7 de maio,
do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia, I. P.,
foi autorizada, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 3.º Decreto-Lei
n.º 272/88, de 3 de agosto, a equiparação a bolseiro, à mestre Isabel
Maria Lopes dos Reis, técnica superior da Fundação para a Ciência
e a Tecnologia, I. P., para conclusão do doutoramento, com redução
de 8 horas semanais pelo período de 26 de novembro de 2013 a 31 de
janeiro de 2015.
21 de fevereiro de 2014. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo,
Pedro Cabrita Carneiro.
207640839
Despacho n.º 3310/2014

24 de fevereiro de 2014. — A Diretora, Maria Paula Dias Silva
Couto.
207641551

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 37.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, por meu
acordo, do Secretário-Geral do Ministério da Agricultura e do Mare da
técnica superior Edite Maria Rocha Dias Correia, se procedeu à consolidação definitiva da mobilidade interna da referida técnica superior no
mapa de pessoal da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., nos
termos do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro,
na sua atual redação, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de dezembro
de 2013.

Agrupamento de Escolas Marquês de Marialva, Cantanhede

21 de fevereiro de 2014. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo,
Pedro Cabrita Carneiro.
207640466

Aviso n.º 3130/2014

Despacho n.º 3311/2014

Para 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

Por meu despacho de 26 novembro de 2013, no âmbito de competências delegadas ao abrigo do Despacho n.º 6001/2012, de 7 de maio,

