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 Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I. P.

Aviso (extracto) n.º 6890/2009
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 publico que se encontra afixada, para 
consulta, a lista de antiguidade dos funcionários do INSA — sede e do 
Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira, com referência a 
31 de Dezembro de 2008.

Os funcionários dispõem de 30 dias consecutivos, a contar da data 
da publicação deste aviso, no Diário da República, para reclamação, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 96.º do mesmo Decreto-Lei.

18 de Março de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, José 
Pereira Miguel. 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 8990/2009
Considerando a composição e modo de funcionamento do conselho 

científico para a avaliação de professores (CCAP) estabelecidos pelo 
Decreto Regulamentar n.º 4/2008, de 5 de Fevereiro;

Tendo presente o meu despacho n.º 6753/2008, de 29 de Fevereiro, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 7 de Março de 2008, que 
procedeu à designação dos professores e individualidades que integram 
a actual composição do CCAP;

Considerando que a professora Maria João Alves Ferreira Guerra 
Mexia Leitão, professora titular de Física, da Escola Secundária de Pedro 
Nunes, em Lisboa, por razões de aposentação, cessou o seu mandato 
enquanto membro do conselho na qualidade de professora titular em 
exercício efectivo de funções nos ensinos básico e secundário, torna -se, 
pois, necessário proceder à sua substituição;

Assim, ao abrigo e nos termos dos n.os 1 e 4 do artigo 5.º do Decreto 
Regulamentar n.º 4/2008, de 5 de Fevereiro, sob proposta do presidente 
do CCAP:

1 — Designo como membro do CCAP, na qualidade de professor 
titular em exercício efectivo de funções na educação pré -escolar ou nos 
ensinos básico e secundário, o professor José Manuel Gonçalves Lopes, 
professor titular de Física e Química, em exercício efectivo de funções 
na Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima, em Aveiro.

2 — O presente despacho produz os seus efeitos a partir de 11 de 
Março de 2009.

23 de Março de 2009. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes 
Reis Rodrigues. 

 Secretaria-Geral

Direcção de Serviços de Administração Geral

Despacho (extracto) n.º 8991/2009
Por despacho de 2008.12.19, do Secretário-Geral:
Águeda Maria Gonçalves Polónio, assistente administrativa especia-

lista do quadro único dos serviços centrais, periféricos e tutelados do 
Ministério da Educação — nomeada, em regime de substituição, como 
chefe de secção, com efeitos à data do despacho.

17 de Março de 2009. — A Directora de Serviços, Maria Isabel Lopes 
Afonso Pereira Leitão. 

 Declaração de rectificação n.º 938/2009
Por terem sido publicados com inexactidão dados relativos à classi-

ficação profissional atribuída ao docente Nuno Filipe de Sousa Areias 
nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 287/88, 
de 19 de Agosto, com a redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, 
de 6 de Julho, publicada no Diário da República n.º 9, 2.ª série, de 14 
de Janeiro de 2009 (Despacho n.º 1720/2009), rectifica -se: onde se lê: 
“Grupo de recrutamento 600” deve ler -se: “Grupo de recrutamento 
530”

24 de Março de 2009. — O Director -Geral, Jorge Sarmento Mo-
rais. 

 Declaração de rectificação n.º 939/2009

Rectificação ao aviso n.º 5432 -A/2009, do concurso de educadores de 
infância e de professores dos ensinos básico e secundário, para 
o ano escolar de 2009  -2010, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 50, de 12 de Março de 2009.

Para os devidos efeitos, declara -se que o aviso n.º 5432 -A/2009, do 
concurso de educadores de infância e de professores dos ensinos básico 
e secundário, para o ano escolar de 2009 -2010, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 50, de 12 de Março de 2009, saiu com a seguinte 
inexactidão, que agora se rectifica:

No capítulo VII onde se lê:
“1.2 — Segundo momento — este segundo período, de dois dias 

úteis, permite ao candidato proceder ao aperfeiçoamento dos dados 
introduzidos, nos campos alteráveis, que no primeiro momento não 
tenham sido validados, o qual ocorrerá nos dias:

1.2 — 1 — Primeiro grupo, letras A a I — das 10.00 horas de 3 de 
Abril às 18.00 horas de 6 de Abril de 2009;

(…)”

deve ler -se
” 1.2 — Segundo momento — este segundo período, de dois dias 

úteis, permite ao candidato proceder ao aperfeiçoamento dos dados 
introduzidos, nos campos alteráveis, que no primeiro momento não 
tenham sido validados, o qual ocorrerá nos dias:

1.2 — 1 — Primeiro grupo, letras A a I — das 10.00 horas de 16 de 
Abril às 18.00 horas de 17 de Abril de 2009;

(…)”
24 de Março de 2009. — O Director-Geral, Jorge Sarmento Mo-

rais. 

 Despacho n.º 8992/2009
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14 do Decreto -Lei 

n.º 287/88, de 19 de Agosto, com a redacção dada pelo Decreto -Lei 
n.º 127/2000, de 6 de Julho, publica -se a classificação profissional 
atribuída, no uso das competências próprias previstas naqueles 
diplomas, aos professores do ensino particular, cooperativo e pro-
fissional a seguir indicados, que concluíram com aproveitamento 
no ano lectivo de 2005 -2006 o 1.º ano da profissionalização em 
serviço, tendo ficado dispensados do 2.º ano, ao abrigo do disposto 
no n.º 1 do artigo 43.º do Decreto -Lei n.º 278/88, de 19 de Agosto, 
com a nova redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 345/89, de 11 de 
Outubro.

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de Setembro 
de 2006. 

 Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação

Declaração de rectificação n.º 937/2009
Por terem sido publicados com inexactidão dados relativos à classi-

ficação profissional atribuída ao docente Nuno José de Almeida Albano 

nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 287/88, 
de 19 de Agosto, com a redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, 
de 6 de Julho, publicada no Diário da República n.º 8, 2.ª série, de 13 
de Janeiro de 2009 (Despacho n.º 1025/2009), rectifica -se: onde se lê: 
“Classificação profissional: 15” deve ler -se: “Classificação profissional: 
15, 5”

24 de Março de 2009. — O Director -Geral, Jorge Sarmento Mo-
rais. 

Nome Grupo de
recrutamento

Classificação 
profissional Instituição de ensino superior

Isabel Maria dos Santos Marques  . . . . . . . . . . . . . . . 300 12,0 Escola Superior de Educação de Santarém
Conceição José Ribas da Silva. . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 13,5 Escola Superior de Educação de Leiria
Nuno Gonçalo Matos Casimiro da Costa Mourão. . . 620 13,5 Universidade Técnica de Lisboa — Faculdade de Motricidade 

Humana




