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Todo o processo se encontra ao dispor, para consulta, no Serviço
de Pessoal do Hospital de São Miguel — Oliveira de Azeméis no
horário normal de expediente.

3 de Outubro de 2005. — A Vogal Executiva do Conselho de Admi-
nistração, Manuela Almeida.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção-Geral de Formação Vocacional

Aviso n.o 9173/2005 (2.a série). — Nos termos da Portaria
n.o 1082-A/2001, de 5 de Setembro, com as alterações introduzidas
pela Portaria n.o 286-A/2002, de 15 de Março, a Direcção-Geral de
Formação Vocacional (DGFV) torna pública a abertura de concurso
nacional para acreditação de entidades potencialmente promotoras
de centros de reconhecimento, validação e certificação de compe-
tências (centros RVCC).

O período de recepção das candidaturas decorrerá nos 30 dias
seguidos após a data de publicação do aviso no Diário da República.

As candidaturas formalizam-se mediante o preenchimento online
do formulário de candidatura, o qual estará disponível na Internet
durante o período do concurso, em http://www.dgfv.min-edu.pt.

Para esclarecimentos adicionais contacte a Direcção-Geral de For-
mação Vocacional, através do telefone 213943779 ou do e-mail
rvcc@dgfv.min-edu.pt, ou visite o nosso site: http://www.dgfv.min-
-edu.pt.

10 de Outubro de 2005. — A Presidente da Comissão Instaladora,
Alexandra Figueiredo.

Direcção Regional de Educação do Alentejo

Escola E. B. I./JI de Alcáçovas

Aviso n.o 9174/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se
público que se encontra afixada na sala de professores a lista de
antiguidade do pessoal docente deste estabelecimento de ensino repor-
tada a 31 de Agosto de 2005.

Da referida lista cabe reclamação a apresentar pelo interessado
ao dirigente máximo do serviço no prazo de 30 dias a contar da
publicação do aviso no Diário da República, nos termos do artigo 96.o
do referido decreto-lei.

10 de Outubro de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Executivo,
José Manuel Teles Lacerda.

Agrupamento Vertical n.o 3 de Escolas

Aviso n.o 9175/2005 (2.a série). — Nos termos do artigo 95.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, conjugado com o n.o 1
do artigo 132.o do ECD, torna-se público que se encontra afixada
na sala de professores da sede do agrupamento de escolas a lista
de antiguidade do pessoal docente deste Agrupamento reportada a
31 de Agosto de 2005.

Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República para reclamar ao dirigente máximo
do serviço.

4 de Outubro de 2005. — Pela Presidente da Comissão Executiva
Provisória, (Assinatura ilegível.)

Direcção Regional de Educação do Algarve

Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes

Aviso n.o 9176/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se
público de que se encontra afixada no placard da sala de professores
desta Escola a lista de antiguidade do pessoal docente reportada a
31 de Agosto de 2005.

Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
do presente aviso para reclamação ao dirigente máximo dos serviços.

14 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
Idalécio Lourenço Santos Nicolau.

Agrupamento Vertical de Escolas São Pedro do Mar

Aviso n.o 9177/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, torna-se público
que se encontra afixada na sala de pessoal da escola sede do Agru-
pamento Vertical de Escolas São Pedro do Mar a lista de antiguidade
de pessoal docente deste estabelecimento de ensino reportada a 31 de
Agosto de 2005.

Os docentes dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso
no Diário da República para reclamação ao dirigente máximo do
serviço.

7 de Outubro de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria Manuela Sousa Baptista.

Direcção Regional de Educação do Centro

Agrupamento de Escolas do Concelho de Oleiros

Aviso n.o 9178/2005 (2.a série). — Nos termos 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 de professores da sede deste
Agrupamento a lista de antiguidade do pessoal docente reportada
a 31 de Agosto de 2005.

Os interessados poderão reclamar da mesma no prazo de 30 dias
a partir da publicação deste aviso no Diário da República.

4 de Outubro de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo,
Isabel Maria de Oliveira Gonçalves.

Escola Secundária c/ 3.o Ciclo do E. B. de Penacova

Aviso n.o 9179/2005 (2.a série). — 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 no placard da sala de professores
desta Escola a lista de antiguidade do pessoal docente deste esta-
belecimento de ensino reportada a 31 de Agosto de 2005.

De harmonia com o artigo 96.o do citado decreto-lei o pessoal
docente poderá, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República, apresentar reclamação ao dirigente
máximo dos serviços.

6 de Outubro de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo,
Lúcia Cristina da Silva Pinto.

Agrupamento de Escolas Silva Gaio

Aviso n.o 9180/2005 (2.a série). — Nos termos do artigo 95.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, conjugado com o n.o 1
do artigo 132.o do ECD, faz-se público que se encontra afixada no
placard da sala dos professores a lista de antiguidade do pessoal
docente deste Agrupamento de Escolas reportada a 31 de Agosto
de 2005.

Os docentes dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso
no Diário da República para reclamação ao dirigente máximo do
serviço.

4 de Outubro de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria do Rosário Marques Barata Roxo Cortesão.

Direcção Regional de Educação de Lisboa

Agrupamento de Escolas Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão

Aviso n.o 9181/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 1 do artigo 132.o do Estatuto da Carreira Docente, conjugado
com o artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se
público que se encontram afixadas na sala de professores da escola
sede as listas de antiguidade do pessoal docente deste Agrupamento
com referência a 31 de Agosto de 2005.


