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Quadro de vinculação do distrito de Aveiro
Jacinta da Conceição Pinto Soares Pestana

Quadro de vinculação do distrito de Coimbra
Isabel Maria Gonçalves Pereira
Maria Gracinda Padilha Cardetas
Maria Regina da Silva Fernandes

Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
15 de Abril de 2008. – A Subdirectora-Geral, Idalete Gonçalves 

 Despacho (extracto) n.º 12145/2008
Por meu despacho de 13 de Março de 2008, proferido no uso de com-

petência subdelegada, foi Marta da Costa Miambo Brandão, cozinheira do 
quadro de vinculação de pessoal não docente dos estabelecimentos da edu-
cação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário do distrito de Coimbra, 
nomeada definitivamente, na sequência de reclassificação profissional, com 
efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2007, na categoria de auxiliar de acção 
educativa, nível 1, da carreira de auxiliar de acção educativa do mesmo 
quadro, ao abrigo do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de 
Novembro. Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

15 de Abril de 2008.  —  A Subdirectora-Geral, Idalete Gonçalves. 

 Despacho (extracto) n.º 12146/2008
Por meu despacho de 13 de Março de 2008, proferido no uso de com-

petência subdelegada, foi Patrícia Grave de Almeida, cozinheira do quadro 
de vinculação de pessoal não docente dos estabelecimentos da educação 
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário do distrito de Aveiro, nomeada 
definitivamente, na sequência de reclassificação profissional, com efeitos a 
partir de 1 de Setembro de 2007, na categoria de auxiliar de acção educativa, 
nível 1, da carreira de auxiliar de acção educativa do mesmo quadro, ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro. 
Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

15 de Abril de 2008.  — A Subdirectora-Geral, Idalete Gonçalves. 

 Despacho (extracto) n.º 12147/2008
Por meu despacho de 31 de Março de 2008, proferido no uso de com-

petência subdelegada, foram nomeadas definitivamente, na sequência de 
reclassificação profissional, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2007, 
na categoria de auxiliar de acção educativa, nível 1, da carreira de auxiliar 
de acção educativa do quadro de vinculação de pessoal não docente dos es-
tabelecimentos da educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário do 
distrito de Coimbra, ao abrigo do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 497/99, 
de 19 de Novembro, as seguintes funcionárias da carreira de cozinheiro.

Célia Maria Campos Caridade
Ermelinda da Cruz Luciano
Maria Freire Pires Fernandes
Maria Manuela Reis Mateus Martins
Vina Maria Nascimento Rodrigues

Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
15 de Abril de 2008. — A Subdirectora -Geral, Idalete Gonçalves. 

 Despacho (extracto) n.º 12148/2008
Por meu despacho de 31 de Março de 2008, proferido no uso de compe-

tência subdelegada, foi Maria do Céu Baeta Neves dos Santos, cozinheira 
do quadro de vinculação de pessoal não docente dos estabelecimentos da 
educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário do distrito de Coim-
bra, nomeada definitivamente, na sequência de reclassificação profissional, 
com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2007, na categoria de auxiliar de 
acção educativa, nível 1, da carreira de auxiliar de acção educativa do mesmo 
quadro, ao abrigo do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 497/99, de 19 de 
Novembro. Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

15 de Abril de 2008. — A Subdirectora -Geral, Idalete Gonçalves. 

 Despacho (extracto) n.º 12149/2008
Por meu despacho de 12 de Março de 2008, proferido no uso de competência 

subdelegada, foi Rosa da Silva Coelho Bastos Gonçalves, cozinheira do qua-
dro de vinculação de pessoal não docente dos estabelecimentos da educação 
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário do distrito de Aveiro, nomeada 
definitivamente, na sequência de reclassificação profissional, com efeitos a 
partir de 1 de Dezembro de 2007, na categoria de auxiliar de acção educativa, 
nível 1, da carreira de auxiliar de acção educativa do mesmo quadro distrital 

de vinculação, ao abrigo do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, 
de 19 de Novembro. Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

15 de Abril de 2008. — A Subdirectora-Geral, Idalete Gonçalves. 

 Despacho (extracto) n.º 12150/2008
Por meu despacho de 15 de Março de 2008, ao abrigo do n.º 2 do artigo 6.º 

do Decreto -Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, com efeitos a partir de 1 de 
Fevereiro de 2008, Alcino Augusto Rodrigues, com a categoria de guarda-
-nocturno da carreira de guarda -nocturno, foi nomeado em comissão de serviço 
extraordinária, por um período de seis meses, na sequência de reclassificação 
profissional, na categoria de auxiliar de acção educativa, nível 1, índice 151, 
escalão 2, da carreira de auxiliar de acção educativa, do quadro de vinculação 
do pessoal não docente dos estabelecimentos da educação pré -escolar e dos 
ensinos básico e secundário do distrito de Coimbra, e de acordo com as regras 
definidas no artigo 18.º do Decreto -Lei n.º 353 -A/89, de 16 de Outubro, com 
a nova redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 404 -A/98, de 18 de Dezembro, 
aplicável por remissão do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 497/99, 
de 19 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

15 de Abril de 2008. — A Subdirectora -Geral, Idalete Gonçalves. 

 Despacho (extracto) n.º 12151/2008
Por meu despacho de 15 de Março de 2008, ao abrigo do n.º 2 do artigo 6.º 

do Decreto -Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, com efeitos a partir de 1 de 
Fevereiro de 2008, Luís Fernando Filipe Adelino, com a categoria de guarda-
-nocturno da carreira de guarda -nocturno, foi nomeado em comissão de serviço 
extraordinária, por um período de seis meses, na sequência de reclassificação 
profissional, na categoria de auxiliar de acção educativa, nível 1, índice 151, 
escalão 2, da carreira de auxiliar de acção educativa, do quadro de vinculação 
do pessoal não docente dos estabelecimentos da educação pré -escolar e dos 
ensinos básico e secundário do distrito de Coimbra, e de acordo com as regras 
definidas no artigo 18.º do Decreto -Lei n.º 353 -A/89, de 16 de Outubro, com 
a nova redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 404 -A/98, de 18 de Dezembro, 
aplicável por remissão do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 497/99, 
de 19 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

15 de Abril de 2008. — A Subdirectora -Geral, Idalete Gonçalves. 

 Despacho (extracto) n.º 12152/2008 
Por meu despacho de 15 de Março de 2008, ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, com efeitos 
a partir de 1 de Fevereiro de 2008, Assunção Gomes Martins Ribeiro, 
com a categoria de cozinheira da carreira de cozinheiro, foi nomeada 
em comissão de serviço extraordinária, por um período de seis meses, 
na sequência de reclassificação profissional, na categoria de auxiliar de 
acção educativa, nível 1, índice 151, escalão 2, da carreira de auxiliar de 
acção educativa, do quadro de vinculação do pessoal não docente dos es-
tabelecimentos da educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário 
do distrito do Porto, e de acordo com as regras definidas no artigo 18.º 
do Decreto -Lei n.º 353 -A/89, de 16 de Outubro, com a nova redacção 
dada pelo Decreto -Lei n.º 404 -A/98, de 18 de Dezembro, aplicável por 
remissão do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 497/99, de 19 de 
Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

15 de Abril de 2008. — A Subdirectora -Geral, Idalete Gonçalves. 

 Despacho (extracto) n.º 12153/2008
Nos termos do disposto no artigo 13.º, do Decreto -Lei n.º 213/2006, 

de 27.10 e no artigo 35.º, do Código de Procedimento Administrativo, 
ao abrigo do segmento final do n.º 1, do artigo 10.º, do Decreto -Lei 
n.º 427/89, de 07.12, delego nos presidentes dos conselhos executivos dos 
agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, a competência para 
assinatura do termo de aceitação, dos assistentes de administração escolar 
principal da carreira de assistente de administração escolar, dos quadros 
distritais de vinculação do pessoal não docente afectos ao respectivo 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada, que foram nomeados 
na sequência do concurso aberto pelo Aviso n.º 7259/2006, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 28 de Junho de 2006.

16 de Abril de 2008. — O Director -Geral, Jorge Bernardino Sar-
mento Morais. 

 Despacho (extracto) n.º 12154/2008
Por meu despacho de 31 de Março de 2008, ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, com efeitos 
a partir de 1 de Fevereiro de 2008, foi nomeado Joaquim do Couto Ál-
varo, em comissão de serviço extraordinária, por seis meses, mediante 
reclassificação profissional, na categoria de auxiliar de acção educativa, 
Nível 1, da carreira de auxiliar de acção educativa, do quadro distrital 




