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Pelo presente despacho, procede -se, pois, à renovação por confirmação 
de comissões de serviço do pessoal dirigente titular de cargo de direcção 
superior de 2.º grau dos serviços e organismos do Ministério da Edu-
cação que se encontravam em curso à data daquele início de mandato 
e respeitantes aos titulares que se pretende continuem a exercer a suas 
funções até ao termo da comissão de serviço vigente.

Assim, determina -se:
1 — Ao abrigo e nos termos conjugados do disposto no n.º 3 do 

artigo 19.º, na alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º e no n.º 2 do artigo 24.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção atribuída pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, são renovadas por confirmação as comis-
sões de serviço dos seguintes titulares de cargos de direcção superior 
de 2.º grau dos serviços do Ministério da Educação, até ao termo do 
triénio respectivo:

Licenciada Maria Clementina Tomás dos Reis, nomeada em comissão 
de serviço para o cargo de subdirectora -geral do Gabinete de Gestão 
Financeira, nos termos do despacho n.º 3799/2008, de 17 de Janeiro, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 32, de 14 de Fevereiro 
de 2008;

Licenciada Idalete da Conceição Guiomar Pereira Gonçalves, no-
meada em comissão de serviço para o cargo de subdirectora -geral da 
Direcção -Geral dos Recursos Humanos da Educação, nos termos do 
despacho n.º 1401/2008, de 12 de Maio, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 97, de 20 de Maio de 2008;

Licenciado Rui Miguel Queiroz Correia, nomeado em comissão de 
serviço para o cargo de director regional -adjunto da Direcção Regio-
nal de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, nos termos do despacho 
n.º 20169/2008, de 21 de Julho, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 146, de 30 de Julho de 2008;

Licenciado Carlos António Couraça Calhau, nomeado em comissão de 
serviço para o cargo de director regional -adjunto da Direcção Regional 
de Educação do Alentejo, nos termos do despacho n.º 7426/2009, de 5 
de Março, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 12 de 
Março de 2009;

Mestre João Pedro Gomes Ruivo, nomeado em comissão de serviço 
para o cargo de director -adjunto do Gabinete de Estatística e Planea-
mento da Educação, do Ministério da Educação, nos termos do despacho 
n.º 25313/2008, de 29 de Setembro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 197, de 10 de Outubro de 2008.

2 — A Licenciada Maria Clementina Tomás dos Reis, nomeada em 
comissão de serviço para o cargo de subdirectora -geral do Gabinete de 
Gestão Financeira do Ministério da Educação, fica autorizada a optar 
pela remuneração base da categoria de origem nos termos previstos no 
n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pelas 
Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, e 64 -A/2008, de 31 de Dezembro.

3 — 0 presente despacho produz os seus efeitos a partir de 26 de 
Outubro de 2009.

20 de Novembro de 2009. — A Ministra da Educação, Maria Isabel 
Girão de Melo Veiga Vilar.
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 Despacho n.º 26146/2009
Tendo presente a necessidade de prover um dos lugares de director 

regional -adjunto da Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 
do Tejo, que se encontra vago;

Considerando que a mestre Rosária Cardoso Heitor Alves é detentora 
do currículo académico e profissional, publicado em anexo ao presente 
despacho e que deste faz parte integrante, demonstrativo da competência 
técnica, da aptidão, experiência e formação profissional adequadas ao 
exercício do referido cargo:

Assim:
Ao abrigo do estabelecido nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 19.º da Lei 

n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção introduzida pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, e nas disposições conjugadas do n.º 3 
do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro, alterado 
pelos Decretos -Leis n.os 164/2008, de 8 de Agosto, e 208/2009, de 2 de 
Setembro, e do n.º 1 do artigo 3.º e artigo 9.º do Decreto Regulamentar 
n.º 31/2007, de 29 de Março:

Determina -se:
1 — É nomeada para exercer, em comissão de serviço, o cargo de 

director regional -adjunto da Direcção Regional de Educação de Lisboa 
e Vale do Tejo a mestre Rosária Cardoso Heitor Alves, professora do 
quadro de vinculação da EB1 n.º 2 de Massamá.

2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 16 de Novembro 
de 2009.

23 de Novembro de 2009. — A Ministra da Educação, Maria Isabel 
Girão de Melo Veiga Vilar.

ANEXO

Síntese curricular
Nome: Rosária Cardoso Heitor Alves.
Data de nascimento: 7 de Outubro de 1969.
Nacionalidade: portuguesa.

1 — Qualificação académica:
Mestrado em Administração e Gestão Educacional, Universidade 

Aberta;
Diploma de Estudos Superiores Especializados em Gestão e Adminis-

tração Escolar, Escola Superior de Educação S. João de Deus;
Bacharelato em Formação de Professores do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, Escola Superior de Torres Novas.

2 — Experiência profissional:
2007 -2009 — assessora para a educação no gabinete da vereadora 

Rosália Vargas, nos pelouros da educação, juventude e cultura, Câmara 
Municipal de Lisboa;

2006 -2007 — coordenadora educativa da Grande Lisboa, Direcção 
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo;

2005 -2006 — presidente do conselho executivo da EB1 n.º 2 de 
Massamá;

2004 -2005 — vice -presidente da comissão executiva provisória da 
EB1 n.º 2 de Massamá;

2003 -2004 — professora do quadro de vinculação da EB1 n.º 2 de 
Massamá;

2000 -2003 — nomeada pela presidente da assembleia de escola, pre-
sidente do conselho executivo da Escola do 1.º CEB n.º 154 de Lisboa, 
no âmbito do novo modelo de autonomia e gestão escolar;

1999 -2000 — nomeada pelo director regional de Educação de Lisboa, 
presidente da comissão provisória da Escola do 1.º CEB nº 154 de Lis-
boa, no âmbito do novo modelo de autonomia e gestão escolar;

1998 -1999 — nomeada pelo director regional de Educação de Lisboa, 
presidente da comissão executiva instaladora da Escola do 1.º CEB 
n.º 154 de Lisboa, no âmbito do novo modelo de autonomia e gestão 
escolar;

1997 -1998 — professora do quadro distrital de vinculação na Escola 
do 1.º CEB n.º 154, em Lisboa, a leccionar o 4.º ano de escolaridade;

1996 -1997 — professora do quadro distrital de vinculação na Escola 
do 1.º CEB de Lugar da Serra, na Região Autónoma da Madeira, com 
funções de directora, isenta de funções lectivas, numa escola em regime 
a tempo inteiro (ETI);

1995 -1996 — professora contratada, com funções docentes (1.º ano 
de escolaridade), no Externato «Os Fofinhos», em Lisboa;

1993 -1995 — professora contratada, com funções docentes (3.º e 
4.º anos de escolaridade), no Externato Camilo Castelo Branco, em 
Lisboa;

1992 -1993 — professora contratada, com funções docentes (2.º ano 
de escolaridade), no Externato Infantil e Primário «Paraíso dos Peque-
ninos», em Lourosa.
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 Despacho n.º 26147/2009
Considerando a necessidade de prover um dos lugares de director-

-adjunto do Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação, do 
Ministério da Educação, previstos nos termos das disposições conjugadas 
do n.º 4 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro, na 
redacção conferida pelo Decreto -Lei n.º 164/2008, de 8 de Agosto, e dos 
artigos 3.º e 8.º do Decreto Regulamentar n.º 25/2007, de 29 de Março, 
na redacção atribuída pelo Decreto Regulamentar n.º 15/2008, de 8 de 
Agosto, e tendo em conta o perfil académico e profissional evidenciados 
pelo currículo da licenciada Teresa Cristina Lucas Evaristo anexo ao 
presente despacho e que deste faz parte integrante:

1 — Nos termos das disposições constantes dos n.os 3 e 4 do artigo 19.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção conferida pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, do n.º 4 do artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 213/2006, de 27 de Outubro, na redacção atribuída pelo Decreto-
-Lei n.º 164/2008, de 8 de Agosto, e dos artigos 4.º e 8.º do Decreto 
Regulamentar n.º 25/2007, de 29 de Março, com a redacção dada pelo 
Decreto Regulamentar n.º 15/2008, de 8 de Agosto, nomeio a licenciada 
Teresa Cristina Lucas Evaristo para exercer, em comissão de serviço, o 
cargo de director -adjunto do Gabinete de Estatística e Planeamento da 
Educação, do Ministério da Educação.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 16 de No-
vembro de 2009.

23 de Novembro de 2009. — A Ministra da Educação, Maria Isabel 
Girão de Melo Veiga Vilar.




