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Odilia Pereira Sousa do Nascimento, Chefe de Serviço de Pediatria, 
em 01.06.2009 — Entre o Nível Remuneratório 51 e 52;

Maria Natividade Rafael Dias Ferreira Vicente, Coordenadora Téc-
nica, em 01.06.2009 — Entre a 3.ª e a 4.ª Posição Remuneratória;

Isabel Maria Santos Morais Garrido, Técnica Superior, em 
01.07.2009 — Entre a 4.ª e a 5.ª Posição Remuneratória;

Ana Maria da Silva Correia da Fonseca, Assistente Operacional, em 
01.07.2009 — Entre a 3.ª e a 4.ª Posição Remuneratória;

Hermínia dos Anjos Galhano, Assistente Operacional, em 
01.08.2009 — Entre a 3.ª e a 4.ª Posição Remuneratória;

Maria João Antunes Lopes Afonso, Técnica Superior, em 
01.08.2009 — Entre a 4.ª e a 5.ª Posição Remuneratória;

Marília Dina Alegre Dias, Assistente Técnica, em 01.09.2009 — Entre 
a 4.ª e a 5.ª Posição Remuneratória;

Maria Ivone da Conceição Marques, Enfermeira Graduada, em 
01.09.2009 — Entre o Nível Remuneratório 18 e 19;

Laura Batista Pereira da Silva, Assistente Operacional, em 
01.10.2009 — Entre a 8.ª e a 9.ª Posição Remuneratória;

João Manuel Moura Nunes, Assistente Técnico, em 01.10.2009 — En-
tre a 9.ª e a 10.ª Posição Remuneratória;

Maria do Céu Matias de Moura, Assistente Técnica, em 
01.11.2009 — Entre a 9.ª e a 10.ª Posição Remuneratória;

Isaura Maria Valadas Fernandes, Assistente Operacional, em 
01.11.2009 — Entre a 8.ª e a 9.ª Posição Remuneratória.

Maternidade Dr. Alfredo da Costa, 25 de Novembro de 2009. — A 
Vogal Executiva do Conselho de Administração, (Margarida Moura 
Theias, Mestre).
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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 26247/2009
Considerando que, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 11.º do 

Decreto -Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro, e nos artigos 3.º e 8.º do 
Decreto Regulamentar n.º 26/2007, de 29 de Março, a Secretaria -Geral do 
Ministério da Educação é dirigida por um secretário -geral, coadjuvado por 
um secretário -geral -adjunto, cargos de direcção superior de 1.º e 2.º graus, 
respectivamente;

Tendo presente a necessidade de prover o lugar de secretário -geral-
-adjunto do Ministério da Educação, em virtude da cessação da comissão 
de serviço do anterior titular e que o licenciado José Manuel Lucas Pas-
coal, que vem exercendo o cargo em regime de substituição, preenche os 
requisitos legais exigidos para o provimento do mesmo cargo e possui o 
perfil profissional e académico adequado evidenciado na nota curricular 
anexa ao presente despacho e que deste faz parte integrante:

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas dos n.os 1 e 2 do artigo 18.º, 
dos n.º 3, 4 e 5 do artigo 19.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redac-
ção dada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, e n.º 64 -A/2008, de 31 
de Dezembro, e do n.º 4 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 213/2006, de 27 
de Outubro, conjugado com os artigos 3.º e 8.º do Decreto Regulamentar 
n.º 26/2007, de 29 de Março, determina -se:

1 — Nomear para exercer, em comissão de serviço, o cargo de 
secretário -geral -adjunto do Ministério da Educação o licenciado José 
Manuel Lucas Pascoal, técnico superior da carreira técnica superior do 
mapa de pessoal da Secretaria -Geral do Ministério da Educação.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 16 de Novembro 
de 2009.

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

Nota curricular
1 — Elementos de identificação:
Nome: José Manuel Lucas Pascoal.
Naturalidade: Torres Vedras.
Data de nascimento: 23 de Julho de 1953.

2 — Formação académica — licenciatura em Direito, pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, iniciada no ano lectivo de 1970 -71 
e concluída no ano lectivo de 1974 -75.

3 — Qualificação e experiência profissional:
Secretário -geral -adjunto do Ministério da Educação, em regime de 

substituição, desde 12 de Agosto de 2009.

Director de Serviços da Direcção de Serviços Jurídicos e Conten-
cioso da Secretaria -Geral do Ministério da Educação, desde 1 de Abril 
de 2007.

Chefe de divisão, da Divisão de Assuntos Jurídicos da Secretaria-
-Geral do Ministério da Educação, desde 1 de Novembro de 2004 a 31 
de Março de 2007.

Coordenador do Gabinete Jurídico da Secretaria -Geral do Mi-
nistério da Educação desde 4 de Janeiro de 1990 até 31 de Outubro 
de 2004.

Membro efectivo de grupos de trabalho internos, ministeriais e in-
terministeriais, bem como de júris e comissões de concursos públicos 
de recrutamento e selecção de pessoal, de aquisição de bens móveis e 
serviços e de empreitadas de obras públicas.

Secretário -geral adjunto do Ministério da Educação, em regime de 
substituição, de 1 de Abril de 1994 a 16 de Março de 1995 e de 1 de 
Dezembro de 1995 a 30 de Abril de 1996.

Integrado na carreira técnica superior do regime geral da função 
pública, presta serviço na Secretaria -Geral do Ministério da Educação 
desde 4 de Abril de 1986.

Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, de 15 
de Janeiro de 1976 a 31 de Outubro de 1985.

Regente, sucessivamente, das cadeiras anuais de Ciência Política 
e Direito Constitucional e dos cursos semestrais de Ciência Política, 
Direito Constitucional I, Direito Constitucional II, Sistemas e Regimes 
Políticos e Direito do Mar.

Frequência e aprovação na parte escolar do Curso de Pós -Graduação 
em Ciências Jurídico -Políticas, realizado no ano lectivo de 1978 -79 na 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Co -autor de lições policopiadas de Ciência Política e de Direito Cons-
titucional, editadas pela AAFDL, em 1977 e 1978, respectivamente.

202625415 

 Despacho n.º 26248/2009
Tendo presente a necessidade de prover o lugar de director regional 

adjunto da Direcção Regional de Educação do Algarve;
Considerando que o licenciado Eduardo Rafael do Carmo Dias é 

detentor 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 e 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 2 do artigo 3.º e do artigo 9.º do Decreto Regulamentar 
n.º 31/2007, de 29 de Março, determina -se:

1 — É nomeado para exercer, em comissão de serviço, o cargo de 
director regional adjunto da Direcção Regional de Educação do Algarve 
o licenciado Eduardo Rafael do Carmo Dias, professor do quadro de 
nomeação definitiva do 9.º grupo do 3.º CEB e ES da EB 2, 3 D. Paio 
Peres Correia, Tavira.

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

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

Síntese curricular

Informação pessoal:
Nome: Eduardo Rafael do Carmo Dias.
Data de nascimento: 24 de Outubro de 1948.
Naturalidade: freguesia de Santiago, concelho de Tavira.
Situação profissional: Professor do Quadro de Nomeação Definitiva 

do 9.º grupo do 3.º CEB e ES da EB 2, 3 D. Paio Peres Correia, Tavira.
Habilitações literárias:
Licenciatura em Filologia Germânica, pela Faculdade de Letras da 

Universidade Clássica de Lisboa;
Curso de Ciências Pedagógicas da Faculdade de Letras da Universi-

dade Clássica de Lisboa.

Habilitações profissionais:
Estágio clássico para o 3.º grupo do 2.º ciclo do ensino básico rea-

lizado no ano lectivo de 1976 -1977 na Escola Preparatória D. Afonso 
III, em Faro;
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Profissionalização para o 9.º grupo do 3.º ciclo do ensino básico e 
secundário concedida nos termos do Despacho n.º 3/ME/95, de 4 de 
Janeiro.

Experiência profissional e cargos desempenhados:
Director Regional Adjunto da Direcção Regional de Educação do 

Algarve desde 1 de Junho de 2006 até à presente data;
Membro da Comissão Paritária para acompanhamento da Avaliação 

de Desempenho do Pessoal Docente, criado no âmbito do Memorando 
de entendimento assinado pelo Ministério da Educação e a Plataforma 
Sindical, em representação da Direcção Regional de Educação do Al-
garve;

Desde 31 de Julho de 2002 até 1 de Junho de 2006, Director de 
Serviços de Recursos Humanos da Direcção Regional de Educação 
do Algarve;

Coordenador da Unidade Regional de Acompanhamento do Novo 
Regime de Autonomia, Administração e Gestão, criado pelo Decreto -Lei 
n.º 115 -A/98, de 4 de Maio.

Membro do grupo técnico de trabalho criado pelo Despacho n.º 18 -I/
ME/2000 para revisão do sistema de recrutamento e colocação dos 
professores e educadores;

Membro do conselho consultivo da ESE de Faro. Membro do conselho 
consultivo da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do 
Algarve;

Desde 24 de Abril de 1996 até 30 de Julho de 2002, Coordenador do 
Centro de Área Educativa do Algarve;

1995 -1996 — presidente da comissão instaladora da Escola Básica 
2, 3 de Tavira n.º 2;

De 1991 -1992 a 1993 -1994 (inclusive) — cooperante da ESE de 
Faro, na prática pedagógica dos alunos da licenciatura em Professores 
do Ensino Básico, variante de Português/Inglês

De 1990 -1991 a 1994 -1995 (inclusive) — presidente do conselho 
directivo da Escola C + S Dr. João Lúcio, em Bias do Sul, Fuseta, 
concelho de Olhão;

1988 -1989 e 1989 -1990—presidente da comissão instaladora da 
Escola C + S Dr. João Lúcio, em Bias do Sul, Fuseta, concelho de 
Olhão;

De 1980 -1981 a 1987 -1988 (inclusive) — presidente do conselho 
directivo da Escola Preparatória de Tavira;

De 1977 -1978 a 1979 -1980 — delegado de grupo (Português/Inglês) 
nas Escolas Preparatórias de Tavira e Monchique.

Acções de formação mais relevantes frequentadas:
1981 — cursos de formação para presidentes de conselhos adminis-

trativos e directivos, em Lisboa, promovidos pela Direcção -Geral de 
Pessoal, do Ministério da Educação;

1989 — acção de formação «Gestão da escola— Perspectiva sisté-
mica», Promovida pela ESE de Faro;

1989 — Curso de Organização e Gestão Escolar, formação contínua 
de professores, promovido pela Direcção -Geral dos Ensinos Básico e 
Secundário, orientado pela professora Dr.ª Maria de Fátima Chorão, 
do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências de Lisboa, 
na ESE de Faro;

1993 -1994 — curso de formação no âmbito da formação contínua— 
FORJA (Formação de Jovens para a Vida Activa) — Novas Tecnologias, 
num total de duzentas e vinte horas, promovido pelo DEPGEF/ME;

1994 — participação no I Seminário Internacional de Gestão Escolar, 
realizado em Vilamoura, em 6 e 7 de Dezembro.

Outros cargos desempenhados:
Vereador da Câmara Municipal de Tavira;
Membro da Assembleia Municipal de Tavira;
Membro do Conselho Municipal de Tavira;
Membro da Assembleia Distrital de Faro;
Membro da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios 

do Algarve — AMAL.
202625342 

 Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e da Educação

Despacho n.º 26249/2009
Nos termos e ao abrigo do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 262/88, 

de 23 de Julho, designo a mestre Dulcinea Maria Gonçalves Gil, adjunta 
do meu Gabinete, para substituir a licenciada Célia Maria da Concei-
ção Chamiça Pereira, chefe do meu Gabinete, nas suas ausências ou 
impedimentos.

20 de Novembro de 2009. — O Secretário de Estado Adjunto e da 
Educação, José Alexandre da Rocha Ventura Silva.

202625261 

 Conselho Nacional de Educação

Edital n.º 1133/2009

Designação de um representante das associações de estudantes 
do ensino secundário ao Conselho Nacional de Educação

Nos termos da alínea o) do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 241/96, de 
17 de Dezembro, com a redacção dada pelo artigo único do Decreto -Lei 
n.º 214/2005, de 9 de Dezembro, e com a alteração introduzida pela 
Lei n.º 13/2009, de 1 de Abril, a composição do Conselho Nacional de 
Educação integra um elemento designado pelas associações de estudantes 
do ensino secundário.

Tendo em vista ultrapassar as dificuldades relativas à forma de de-
signação do referido elemento, dado o universo alargado das escolas 
secundárias existentes no País, o Conselho Nacional de Educação vem, 
através do presente edital, tornar público o regulamento do processo de 
eleição que adoptou e declarar aberto, por um período de 30 dias a contar 
da data de publicação deste edital, a apresentação de candidaturas.

Regulamento
1 — Todas as associações de estudantes de escolas secundárias públi-

cas têm direito a participar no processo de designação de um represen-
tante ao Conselho Nacional de Educação, quer na fase de apresentação 
das candidaturas, quer na de votação.

2 — Incumbe às associações de estudantes das escolas secundárias 
do ensino público promover a sua participação no processo electivo em 
todas as suas fases.

3 — As candidaturas devem indicar o nome completo do membro da 
direcção da associação que é apresentado, idade e ano de escolaridade 
que frequenta, e ser certificadas pelo(a) director(a) da escola secundária 
a que pertence a associação de estudantes.

4 — As candidaturas devem ser remetidas pelas associações de estu-
dantes do ensino secundário em carta registada ao Conselho Nacional 
de Educação, Rua Florbela Espanca, 1700 -195 Lisboa, considerando -se, 
para efeitos de contagem do prazo, a data do respectivo registo.

5 — Concluído o período de recolha de candidaturas, o Conselho 
Nacional de Educação tornará pública a lista de candidatos admitidos 
para eleição, após o que se apresentará o modelo de boletim de voto a 
utilizar para que todas as associações de estudantes do ensino secundário 
público possam escolher o seu representante, bem como os procedimen-
tos a adoptar na votação.

6 — Os procedimentos referidos no ponto anterior serão objecto de 
publicação em novo edital.

Lisboa, 18 de Novembro de 2009. — O Secretário -Geral, Manuel 
I. Miguéns.

202624898 

 Direcção Regional de Educação do Norte

Escola Secundária do Abade de Baçal, Bragança

Aviso n.º 21682/2009

Homologação da lista de ordenação final do concurso
para assistente operacional em regime de contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial
Ao abrigo do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 

Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do procedi-
mento concursal comum, homologada por meu despacho de 24/11/2009, 
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de 
assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial, aberto pelo aviso 
n.º 18548/2009, publicado no D.R, 2.ª série, n.º 204 de 21 de Outubro. 

N.º ordem Nome do candidato Classificação

1 Gracinda da Conceição Alves Miranda 15,2 valores
2 Fernanda de Jesus Miranda  . . . . . . . . . . 13,6 valores
3 Sandra Cristina Pereira Afonso  . . . . . . . 12,0 valores

 24 de Novembro de 2009. — A Directora, Maria Teresa Martins 
Rodrigues Sá Pires.
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