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declarações ou outros suportes de informação, que revelem em situações 
especificas, designadamente, no que respeita a equivalências à entrada 
de contribuições e bonificações de tempo de serviço;

5 — O presente despacho produz efeitos imediatos, ficando ratificados 
os actos, no âmbito dos poderes nele conferidos nos termos do n.º 1 do 
artº. 137 do Código de Procedimento Administrativo.

22 de Setembro de 2009. — O Director da Unidade de Identificação, 
Qualificação e Contribuições, Jorge Pedro dos Santos Jesus.

202343657 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Deliberação (extracto) n.º 2728/2009
Por deliberação do Conselho Directivo de 04/09/2009, da Adminis-

tração Regional de Saúde do Centro IP, nos termos do disposto no n.º 5 
do artigo 11.º da Lei n.º 53/2006 de 7/12, foi autorizada a colocação em 
situação de mobilidade especial por opção voluntária da trabalhadora:

Nome — Maria de Fátima Alves Fernandes Feiteirinha
Natureza do vínculo — Contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado
Carreira — Assistente Técnico
Posição Remuneratória — Entre 5.ª e 6.ª
Nível Remuneratório — Entre 10 e 11
22 de Setembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, 

João Pedro Pimentel.
202341048 

 Despacho (extracto) n.º 21770/2009
Por despacho da Ministra da Saúde de 25 de Julho de 2009, autorizada 

a seguinte movimentação da autoridade de saúde:
Designação, do Dr. José Manuel Azenha Tereso, chefe de serviço da 

carreira médica de saúde pública, para o cargo de delegado de saúde 
regional do Centro, com efeitos a 2 de Julho de 2009.

22 de Setembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo, 
João Pedro Pimentel.

202339826 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete do Secretário de Estado da Educação

Despacho n.º 21771/2009
A Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro, Lei Quadro da Educação Pré-

-Escolar, consagra, no seu artigo 2.º, a educação pré -escolar como a 
primeira etapa no processo de educação ao longo da vida.

Importa assim criar as necessárias condições que proporcionem às 
crianças experiências educativas diversificadas e de qualidade, o que 
pressupõe uma organização cuidada do ambiente educativo dos estabe-
lecimentos de educação pré -escolar.

Nesta perspectiva, devem os referidos estabelecimentos ser dotados 
dos recursos necessários à concretização das actividades educativas e 
socioeducativas, através da aquisição de equipamentos e materiais de 
qualidade.

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho, determino:

1 — O apoio financeiro aos estabelecimentos de educação pré -escolar 
da rede pública para aquisição de material didáctico, no ano lectivo de 
2009 -2010, é fixado em:

€ 184 por sala, quando o número de alunos por sala for inferior ou 
igual a 10;

€ 290 por sala, quando o número de alunos por sala for superior a 10 
e inferior ou igual a 15;

€ 316 por sala, quando o número de alunos por sala for superior a 15 
e inferior ou igual a 20;

€ 340 por sala, quando o número de alunos por sala for superior a 20.

Estas quantias são concedidas em duas prestações anuais, no valor 
de € 92, € 145, € 158 e € 170 cada uma, respectivamente, nos meses de 
Outubro de 2009 e Março de 2010.

2 — Estes encargos serão suportados pelo orçamento do Ministério 
da Educação, através da class. econ. 06.02.03 do capítulo 03.

21 de Setembro de 2009. — O Secretário de Estado da Educação, 
Valter Victorino Lemos.

202340213 

 Direcção Regional de Educação do Norte

Escola Secundária de Alberto Sampaio

Declaração de rectificação n.º 2398/2009
Para dar cumprimento do n.º 3 do artigo 9.º do Despacho Normativo 

n.º 35 -A/2008, de 29 de Julho, é rectificada a tabela colocada no aviso 
n.º 16 478/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 184, 
de 22 de Setembro de 2009.

Onde se lê:
Candidatos aprovados: 

Nome Classificação final 
(valores)

1.º Cândida Martins Cardoso 17
2.º Sofia Raquel Mesquita G. Machado 16,8
3.º Francisco Manuel Fernandes Esteves 15,7
4.º Isabel Maria Pereira Gonçalves 12,8

 deve ler -se:
Candidatos aprovados: 

Nome Classificação final 
(valores)

1.º Cândida Martins Cardoso 17
2.º Sofia Raquel Mesquita G. Machado 16,8
3.º Isabel Maria Pereira Gonçalves 12,8

 22 de Setembro de 2009. — A Directora, Maria Manuela Ribeiro de 
Almeida Gomes.

202340116 

 Agrupamento de Escolas de Alijó

Aviso (extracto) n.º 16975/2009
Para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 83-A/2009 

de 22 de Janeiro, tornam-se públicas as listas unitárias de ordenação final 
dos procedimentos concursais publicitados no Diário da República, 
2.ª série, n.º 140, de 22/07/2009, após homologação do Director do 
Agrupamento de Escolas de Alijó, em 18/08/2009.

Assistentes Operacionais:
Rosa Maria Afonso da Fonseca Paulo — 17,50
Sandra Manuela Teixeira da Silva — 17,50
Maria Fernanda Laré Correia Pires de Sousa — 17,00
Maria do Céu de Macedo Bártolo — 14,75
Elsa Gonçalves Rodrigues da Costa — 14,75

Assistentes Técnicos:
Maria da Conceição Laré Correia Pires — 17,50
21 de Setembro de 2009. — O Director, António Manuel Santos 

d’Almeida Magalhães.
202338838 

 Agrupamento de Escolas Anes de Cernache

Aviso n.º 16976/2009
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 

6 postos de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções pú-
blicas a termo resolutivo certo a tempo parcial para carreira e categoria 
de assistente operacional.




