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Diário da República, 2.ª série — N.º 52 — 14 de março de 2014
Atendendo a que o Ministério da Educação e Ciência integra e
participa no Projeto Skills Strategy, liderado pela OCDE, a fim de
identificar boas práticas para a rentabilização dos investimentos realizados na aprendizagem, analisando medidas tendentes a fortalecer
o capital humano e a estimular pessoas e empresas a investir em
competências, assume-se como fundamental e da maior relevância
e oportunidade a designação de um perito para assegurar o acompanhamento deste Projeto.
Nestes termos e com este propósito, determino:
1. Designar o Senhor Professor Doutor Carlos Albino Veiga da Costa
para assegurar o acompanhamento da execução do Projeto Skills.
2. Que o ora designado desempenhe a sua missão a título gratuito,
tendo direito, aquando de eventuais deslocações em serviço, ao abono
de ajudas de custo e de transporte nos termos da lei, cujos encargos são
suportados pelo meu Gabinete.
3. Que o presente despacho produza efeitos a partir de 2 de janeiro
de 2014.
6 de março de 2014. — O Secretário de Estado do Ensino Superior,
José Alberto Nunes Ferreira Gomes.
207675183

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas Alves Redol, Vila Franca de Xira
Aviso n.º 3628/2014
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,
para consulta, no placard dos Serviços Administrativos a lista de antiguidade do pessoal não docente deste Agrupamento com referência a
31 de dezembro de 2013.
O pessoal não docente dispõe de 30 dias a contar da data de
publicação deste aviso para reclamação ao dirigente máximo do
serviço.
7 de março de 2014. — O Diretor, Teodoro de Assunção Bernardo
Roque.
207674924

Agrupamento de Escolas de Carvalhos, Vila Nova de Gaia
Despacho n.º 3999/2014
Domingos Manuel Magalhães Oliveira, diretor do Agrupamento de
Escolas de Carvalhos, Vila Nova de Gaia, nomeia o professor Daniel
Afonso Leitão Mota, do grupo de recrutamento 550, como adjunto, nos
termos do n.º 5 do artigo 21.º e n.º 7 do artigo n.º 20 do Decreto-Lei
n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações produzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.
No quadro das suas competências, delega:
Coordenação do Plano Tecnológico de Educação (PTE);
Gestão do sistema integrado de informação do Agrupamento;
Gestão da manutenção do equipamento informático;
Acompanhamento da operacionalização da gestão de aquisição de bens
e serviços inerentes ao processo da ANCP-Compras Públicas;
Apoio na gestão de horários;
Organização e verificação dos procedimentos administrativos e pedagógicos.
As competências agora delegadas vigoram para o quadriénio
2013-2017, podendo ser ajustadas, de acordo com as necessidades da
organização escolar. São ratificados os atos praticados pelo delegado
desde a data da assinatura do presente despacho.
9 de julho de 2013. — O Diretor, Domingos Manuel Magalhães
Oliveira.
207673263
Despacho n.º 4000/2014
Domingos Manuel Magalhães Oliveira, diretor do Agrupamento de
Escolas de Carvalhos, Vila Nova de Gaia, nomeia o professor, Manuel
Augusto Guerner Dias, do grupo de recrutamento 520, como adjunto,
nos termos do n.º 5 do artigo 21.º e n.º 7 do artigo n.º 20 do Decreto-Lei
n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações produzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.

No quadro das suas competências, delega:
Elaboração dos horários (docentes, técnicos e alunos);
Acompanhamento e monitorização dos horários;
Monitorização da aplicação de inquéritos junto dos alunos oriundos
de várias instituições;
Coordenação e gestão dos processos inerentes à CPCJ;
Coordenação e gestão dos processos disciplinares dos alunos/formandos;
Coordenação e gestão das atividades no âmbito da Higiene, Saúde
e Segurança.
As competências agora delegadas vigoram para o quadriénio
2013-2017, podendo ser ajustadas, de acordo com as necessidades da
organização escolar.
São ratificados os atos praticados pelo delegado desde a data da
assinatura do presente despacho.
9 de julho de 2013. — O Diretor, Domingos Manuel Magalhães
Oliveira.
207673377
Despacho n.º 4001/2014
Domingos Manuel Magalhães Oliveira, diretor do Agrupamento de
Escolas de Carvalhos, Vila Nova de Gaia, nomeia a professora Margarida Isabel Soares Carneiro Fernandes Pereira como subdiretora, nos
termos do n.º 5 do artigo 21.º e n.º 7 do artigo n.º 20 do Decreto-Lei
n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações produzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.
No quadro das suas competências, delega:
Cargo de Vice-Presidente do Conselho Administrativo;
Supervisão dos processos administrativos/pedagógicos da ação social
escolar;
Acompanhamento e coordenação do Projeto Educativo;
Organização do inventário;
Avaliação de desempenho do pessoal não docente;
Acompanhamento do processo dos alunos/formandos, em todas as
suas valências.
As competências agora delegadas vigoram para o quadriénio
2013-2017, podendo ser ajustadas, de acordo com as necessidades da
organização escolar. São ratificados os atos praticados pelo delegado
desde a data da assinatura do presente despacho.
9 de julho de 2013. — O Diretor, Domingos Manuel Magalhães
Oliveira.
207673539

Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal
Louvor n.º 196/2014
A Chefe de Serviços de Administração Escolar Maria Armanda Figueiredo Morgado passou à situação de aposentação, após profícua
atividade profissional, servindo com elevado brio a causa da educação.
O Diretor considera de elementar justiça dar público tributo de apreço
e reconhecimento, pela forma exemplar como soube gerir ao longo do
tempo a sua carreira profissional, pondo ao serviço desta causa todo o
seu saber, disponibilidade e empenho.
Considero, por isso, que a sua ação é merecedora de público louvor.
28 de fevereiro de 2014. — O Diretor, Hermínio Alexandre Ribeiro
da Cunha Marques.
207671068
Louvor n.º 197/2014
O diretor do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal considera
de elementar justiça reconhecer, publicamente, o desempenho e a forma
exemplar como a assistente operacional Rosa Maria Almeida Macedo,
recentemente aposentada, soube gerir ao longo de quase 35 anos, a
sua carreira profissional, colocando ao serviço da causa da Educação
todo o seu saber, disponibilidade, cortesia, zelo, eficiência e empenho.
28 de fevereiro de 2014. — O Diretor, Hermínio Alexandre Ribeiro
da Cunha Marques.
207671319

