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 Direcção-Geral da Saúde

Aviso n.º 647/2010
Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 251.º da Lei 

n.º 59/2008, de 11 de Setembro, e para cumprimento do estatuído na 
alínea d) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
Fevereiro, faz -se pública a lista do pessoal da Direcção -Geral da Saúde 
que cessou funções por motivo de aposentação, no período compreendido 
entre 1 e 31 de Dezembro de 2009:

Isabel Maria Freire Jerónimo Vieira Pinto, Técnica de Informática 
do Grau 2, Nível 1, em 01.12.2009 — Escalão 2, Índice Remuneratório 
500;

Maria Emília Pires Fernandes, Assistente Operacional, em 
01.12.2009 — Entre a 7.ª e a 8.ª Posição Remuneratória;

Lisboa, 5 de Janeiro de 2010. — A Directora de Serviços de Admi-
nistração, Maria de Lourdes Silva

202756814 

 Despacho n.º 642/2010
Considerando que Jorge Amaral Tavares, tem vindo a exercer sem 

interrupção funções dirigentes desde 1 de Agosto de 2001, encontrando-
-se presentemente a exercer o cargo de Director do Departamento 
Financeiro e Jurídico na Administração da Região Hidrográfica do 
Centro, I. P.;

Considerando que este trabalhador, técnico superior de 2.ªclasse, 
do mapa de pessoal da Direcção -Geral da Saúde, reúne os requisi-
tos necessários e requereu o acesso à categoria de técnico superior 
principal;

Considerando o disposto no artigo 29.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto 
e de acordo com o artigo 29.º da Lei n. 64 -A/2008, de 31 de De-
zembro;

Obtida a confirmação dos respectivos pressupostos pela Secretaria-
-Geral, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º da Lei n.º 2/2004;

Determino o provimento de Jorge Amaral Tavares, na categoria de 
técnico superior principal, com efeitos a 1 de Agosto de 2007.

Lisboa, 4 de Janeiro de 2010. — O Director -Geral, Francisco George.
202756385 

 Despacho n.º 643/2010
Considerando que Belmira Maria da Silva Rodrigues, tem vindo a 

exercer sem interrupção funções dirigentes desde 19 de Dezembro de 
2005, encontrando-se presentemente a exercer o cargo de Chefe de 
Divisão da Participação da Sociedade Civil;

Considerando que esta trabalhadora, técnica superior de 1.ª classe, 
do mapa de pessoal da Direcção-Geral da Saúde, reúne os requisi-
tos necessários e requereu o acesso à categoria de técnico superior 
principal;

Considerando o disposto no artigo 29.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto 
e de acordo com o artigo 29.º da Lei n. 64-A/2008, de 31 de De-
zembro;

Obtida a confirmação dos respectivos pressupostos pela Secretaria-
Geral, nos termos do n.º 1 do artigo 30.º da Lei n.º 2/2004;

Determino o provimento de Belmira Maria da Silva Rodrigues, na 
categoria de técnica superior principal, com efeitos a 19 de Dezembro 
de 2008.

Lisboa, 4 de Janeiro de 2010 — O Director-Geral, Francisco George.
202756506 

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

Despacho (extracto) n.º 644/2010
Por despacho de 30 de Dezembro de 2009:

Carla Maria Pombo Silva Carmona, assessora da carreira dos técnicos 
superiores de saúde, ramo de psicologia clínica do Centro de Genética 
Médica Jacinto Magalhães — nomeada, precedendo concurso, na ca-
tegoria de assessor superior da mesma carreira e ramo.

Lisboa, 30 de Dezembro de 2009. — O Presidente do INSA, I. P., 
Prof. Doutor José Pereira Miguel.

202750366 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 645/2010
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;

Considerando o despacho n.º 6753/2008, de 29 de Fevereiro, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 48, de 7 de Março de 2008, 
que procedeu à designação dos membros que integram a composição 
do CCAP;

Considerando que a professora Alexandra Castanheira Rufino Mar-
ques, educadora de infância, solicitou a cessação do seu mandato en-
quanto membro do CCAP em representação da Associação de Profissio-
nais de Educação de Infância (APEI), em razão de ter sido nomeada para 
cargo de direcção num dos serviços centrais do Ministério da Educação, 
sendo pois necessário proceder à substituição do referido membro:

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 conselho científico para a avaliação 
de professores Luís Alberto da Gama Freixo Silva Ribeiro, educador de 
infância e director do Agrupamento Vertical de Escolas de Portel, em 
representação da Associação de Profissionais de Educação de Infância 
(APEI).

2 — O presente despacho produz os seus efeitos a partir de 10 de 
Dezembro de 2009.

30 de Dezembro de 2009. — A Ministra da Educação, Maria Isabel 
Girão de Melo Veiga Vilar.

202752942 

 Despacho n.º 646/2010
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;

Considerando o despacho n.º 6753/2008, de 29 de Fevereiro, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 48, de 7 de Março de 2008, 
que procedeu à designação dos membros que integram a composição 
do CCAP;

Considerando que o professor Rogério Conceição Bacalhau Coelho, 
ex -director da Escola Secundária de Pinheiro e Rosa, em Faro, solicitou 
a cessação do seu mandato, enquanto membro do CCAP em represen-
tação do Conselho das Escolas em razão de ter sido nomeado para um 
cargo na administração pública local, sendo pois necessário proceder à 
substituição do referido membro;

Assim, ao abrigo e nos termos da alínea e) do n.º 1 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 conselho científico para a avaliação de 
professores o professor Domingos Ferreira Pereira dos Santos, director 
da Escola Secundária Sebastião e Silva, em Oeiras, em representação 
do Conselho das Escolas.

2 — O presente despacho produz os seus efeitos a partir de 22 de 
Dezembro de 2009.

30 de Dezembro de 2009. — A Ministra da Educação, Maria Isabel 
Girão de Melo Veiga Vilar.

202752853 

 Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
e da Educação

Despacho n.º 647/2010
Nos termos e ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 262/88, 

de 23 de Julho:
1 — Dou por findas, a seu pedido, as funções que a licenciada Maria 

Helena Serol Mascarenhas vinha exercendo como adjunta do meu Gabi-
nete e para as quais tinha sido nomeada pelo despacho n.º 25390/2009, 
de 19 de Novembro.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 
2010.

5 de Janeiro de 2010. — O Secretário de Estado Adjunto e da Edu-
cação, José Alexandre da Rocha Ventura Silva.

202758101 




