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Maria José Cardoso da Silva
Maria José Fonseca Ventura Monteiro
Maria de Lurdes Rodrigues de Sá Alves
Marlene Oliveira Silva
Ricardo André Felgueiras Moreno
Rosa Maria Gomes da Silva Leite
Rui Manuel Castro
Sandra Cristina Sousa Campos
Sónia Maria da Silva Santos
Susana Isabel Ferreira da Silva
Wilson dos Santos Machado
O presente contrato fica dispensado de período experimental, nos
termos do artigo 11.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.
13 de dezembro de 2018. — O Diretor, Filinto Virgílio Ramos Lima.
311909709

Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite, São João da Madeira
Despacho n.º 60/2019
Nos termos do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, delego, sem possibilidade de subdelegação, na
Coordenadora Técnica, Sara Susana Leite dos Santos do Agrupamento
de Escolas Dr. Serafim Leite, a competência de proceder à avaliação
de desempenho dos assistentes técnicos do biénio de 2017 e 2018 e
planeamento do processo de avaliação para o biénio de 2019 e 2020.
13 de dezembro de 2018. — A Diretora, Anabela de Azevedo Brandão.
311909588

soal docente, que foi nomeado para o Quadro de Zona Pedagógica, com
efeitos a 1 de setembro de 2018.
Nome

Grupo

Índice

Cristina Maria Mestre Ramos . . . . . . . . . . . . . .
Carla Andressa Lopes dos Santos Granja . . . . .
Hugo Miguel Matos da Luz . . . . . . . . . . . . . . . .

910
350
120

167
167
167

13 de dezembro de 2018. — O Diretor, Manuel Lopes Mil-Homens.
311908397
Aviso (extrato) n.º 83/2019
Nos termos do disposto na alínea b)do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se pública a lista nominativa de pessoal
docente, que foi nomeado para o Quadro do Agrupamento de Escolas
de Montenegro, com efeitos a 1 de setembro de 2018.

Nome

Ana Cristina Nogueira Costa . . . . . . . . . . . .
Fernanda Maria Limas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Victor Arlindo Pereira da Silva . . . . . . . . . .

Grupo

Indice

330
400
290

205
205
167

13 de dezembro de 2018. — O Diretor, Manuel Lopes Mil-Homens.
311909247

Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos
Despacho n.º 61/2019
Considerando que a subdiretora do Agrupamento de Escolas de Figueiró
dos Vinhos, Maria Margarida Herdade Santos Lucas, solicitou a vinte e
nove de novembro de dois mil e dezoito, a demissão do cargo de subdiretora para o qual tinha sido designada, tendo o referido pedido sido aceite,
a demissão teve efeitos a partir de 30 de novembro de dois mil e dezoito.
Assim, considerando o Artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de
abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de
julho, no uso da competência que me é atribuída no n.º 6 do Artigo 21.º do
Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, designo como subdiretor, o professor
do Quadro de Agrupamento, grupo 520, José Manuel Fernandes Manteigas,
até ao termo do mandato da diretora no quadriénio de 2018/2022. A presente
designação produz efeitos a três de dezembro de dois mil e dezoito.
7 de dezembro de 2018. — A Diretora, Sónia Isabel Franco Rodrigues.
311905975

Escola Secundária Infanta D. Maria, Coimbra
Aviso n.º 81/2019
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014,
de 20de junho, torna-se público que, na sequência da homologação da lista
unitária de ordenação final do procedimento concursal de regularização extraordinária de vínculos precários (PREVPAP), publicado na BEP com o
n.º OE201809/0670, foram celebrados os respetivos contratos de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, com os seguintes trabalhadores:
Arminda Leonor Viegas Cortesão — A.O. — Nível 2 — Data efeito
01-12-2018;
Rui Costa Ferrão — A.O. — Nível 2 — Data efeito 01-12-2018.
13 de dezembro de 2018. — A Diretora, Cristina Maria Gomes Ferrão.
311910323

Agrupamento de Escolas de Montenegro, Faro
Aviso (extrato) n.º 82/2019
Nos termos do disposto na alínea b)do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014 de 20 de junho, torna-se pública a lista nominativa de pes-

Agrupamento de Escolas de Palmela
Aviso n.º 84/2019
Publicitação da lista de ordenação final, homologada, do procedimento concursal para assistentes operacionais abrangidos pelo
programa de regularização extraordinária de vínculos precários
(PREVPAP).
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, aplicável por remissão do
n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, torna
-se público que, por meu despacho de 23 de novembro de 2018,
foi homologada a lista unitária de ordenação final dos candidatos
aprovados no âmbito do procedimento concursal comum para a
constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP), publicado na
Bolsa de Emprego Público (BEP), com o n.º OE201810/0364, para
ocupação de 18 (dezoito) postos de trabalho da carreira e categoria
de assistente operacional de grau 1, a integrar no mapa de pessoal
do Agrupamento de Escolas de Palmela.
2 — A referida lista de ordenação final homologada pode ser consultada em local visível nas instalações da sede do Agrupamento de Escolas
de Palmela, sita na Rua da Escola Preparatória Hermenegildo Capelo,
n.º 2 — 2950-246 Palmela. Todos os candidatos foram notificados com
a decisão final.
12 de dezembro de 2018. — A Diretora, Ana Serra.

311909693

Escola Secundária Pedro Nunes, Lisboa
Aviso n.º 85/2019
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º, conjugado
com a alínea c) do artigo 291.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, faz-se
pública a lista nominativa do pessoal docente que cessou funções por
motivo de Aposentação, no período compreendido entre 1 de janeiro e
31 de dezembro de 2018

