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 Despacho n.º 2790/2010
1 — Nos termos do estabelecido nos n.os 3 e 4 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, e do n.º 1 do 
artigo 3.º e do artigo 9.º, ambos do Decreto Regulamentar n.º 31/2007, 
de 29 de Março, considerando que o curriculum vitae publicado em 
anexo evidencia perfil adequado e é demonstrativo da aptidão e da 
experiência profissional necessárias ao desempenho do cargo em que 
é investida, é nomeada, em comissão de serviço, para o exercício das 
funções de directora regional -adjunta da Direcção Regional de Educação 
do Centro, do Ministério da Educação, a mestre Maria do Céu Lopes 
Beirão, professora do quadro de nomeação definitiva da Escola Básica 
Integrada João Roiz, de Castelo Branco.

2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 4 de Fevereiro 
de 2010.

4 de Fevereiro de 2010. — A Ministra da Educação, Maria Isabel 
Girão de Melo Veiga Vilar.

Síntese curricular
I — Dados pessoais:
Nome — Maria do Céu Lopes Beirão;
Data de nascimento — 30 de Setembro de 1974;
Naturalidade — Castelo Branco.

II — Habilitações académicas:
Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores — perfil 

de Informática e Computadores — pelo Instituto Superior Técnico, 
Universidade Técnica de Lisboa, em Março de 2004;

Licenciatura em Engenharia Electrotécnica — ramo de Electrónica 
e Telecomunicações — pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra, em Setembro de 1997.

III — Situação profissional — professora de quadro de nomeação 
definitiva, desde Setembro de 2006, na Escola Secundária Mouzinho 
da Silveira — Portalegre e, desde Setembro de 2009 até à data presente, 
na Escola Básica Integrada João Roiz — Castelo Branco.

IV — Carreira profissional:
Assistente na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico 

de Castelo Branco, no Departamento de Engenharia Electrotécnica, 
na área científica de Sistemas Electrónicos, desde Outubro de 1998 a 
Agosto de 2006, tendo sido representante dos assistentes no conselho 
pedagógico;

Directora do curso de educação e formação (CEF) — tipo 2: «Ins-
talação e operação de sistemas informáticos», directora Web e res-
ponsável pela plataforma Moodle na Escola Secundária Mouzinho da 
Silveira — Portalegre, desde Setembro de 2007 a Agosto de 2009;

Formadora do curso de educação e formação (CET) de «Electrotecnia 
e Instalações Eléctricas», na Escola Superior de Tecnologia de Castelo 
Branco, desde Outubro de 2008 a Maio de 2009;

Coordenadora do Plano Tecnológico de Educação, delegada de dis-
ciplina — grupo de Informática e coordenadora da área de projecto do 
3.º ciclo na Escola Básica Integrada João Roiz — Castelo Branco, desde 
Setembro de 2009 até à data presente;

Directora do curso de educação e formação (CEF) — tipo 2: «Insta-
lação e Operação de Sistemas Informáticos» no Instituto de Educação 
Técnica de Seguros (INETESE — Pólo de Castelo Branco), desde Se-
tembro de 2009 até à data presente.

Co -autora de artigos científicos.
202884284 

 Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
e da Educação

Louvor n.º 82/2010
No momento em que a licenciada Idalete da Conceição Guiomar 

Pereira Gonçalves, por via da passagem à situação de aposentação, cessa 
funções de subdirectora -geral dos Recursos Humanos da Educação, 
decorridos mais de 30 anos de serviço público quer na escola quer no 
Ministério da Educação, é de inteira justiça louvá -la pelo seu elevado 
profissionalismo, expresso na contínua dedicação, competência, lealdade 
e sentido de responsabilidade com que desempenhou as diversas funções 
que lhe foram atribuídas. Destas merece destaque, pela sua projecção 
internacional, o desafio que aceitou assumir como coordenadora de 
um evento nacional realizado no âmbito da Presidência Portuguesa do 

Conselho da União Europeia, no 2.º semestre de 2007, e que contribuiu 
para prestigiar Portugal pela qualidade com que foi organizado e pelo 
caloroso acolhimento e elevado nível profissional com que o evento 
decorreu.

Como subdirectora -geral, demonstrou ser uma dirigente determinada, 
perseverante e empenhada na dignificação do sistema de selecção e 
recrutamento do pessoal docente das escolas, das políticas educativas 
e da gestão dos recursos humanos da educação.

É, pois, de inteira justiça prestar -lhe louvor e agradecer a dedicação 
pública por que sempre primou.

4 de Fevereiro de 2010. — O Secretário de Estado Adjunto e da 
Educação, José Alexandre da Rocha Ventura Silva.

202888018 

 Direcção Regional de Educação do Norte

Agrupamento de Escolas do Baixo Barroso

Aviso n.º 3041/2010
Nos termos do n.º 3 do artigo 95.º, do Decreto -Lei n.º 100/99, de 

31 de Março, torna -se público que se encontra afixada no Placard da 
Escola Básica e Secundária do Baixo Barroso a lista de Antiguidade do 
Pessoal Não Docente deste Agrupamento de Escolas reportada a 31 de 
Dezembro de 2009.

Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data de publicação 
deste aviso para apresentação de eventuais reclamações ao dirigente 
máximo do serviço.

05 de Fevereiro de 2010. — O Director, João Luís Rodrigues Pereira.
202884949 

 Agrupamento de Escolas de Gandarela

Despacho n.º 2791/2010
Nomeação de director

Na sequência do procedimento concursal prévio e da eleição a que se 
referem os artigos n.º 22.º e 23.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de 
Abril, cujo resultado foi homologado por despacho do Senhor Director 
Regional de Educação do Norte, datado de 13 Janeiro de 2010 e ao 
abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 24.º do mesmo diploma, no dia 
15 de Janeiro de 2010, tomou posse como Director do Agrupamento 
de Escolas de Gandarela, o professor do grupo de recrutamento 240, 
Domingos Lopes de Carvalho

15 de Janeiro de 2010. — O Presidente do Conselho Geral, Horácio 
Manuel Maldonado.

202887605 

 Escola Secundária com 3.º Ciclo de Henrique Medina

Aviso n.º 3042/2010
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 93.º do Decreto -Lei 

n.º 100/99, de 31 de Março, torna -se público que se encontra afixada, 
no placard dos Serviços Administrativos desta Escola, a Lista de Anti-
guidade do Pessoal Não Docente, reportada a 31 de Dezembro de 2009.

Nos termos do n.º 1 do artigo 96.º, dispõem os interessados de 30 dias, 
a contar da data da publicação do presente aviso, no Diário da República, 
para reclamação.

Escola Secundária com 3.º Ciclo Henrique Medina, 05 de Fevereiro 
de 2010. — O Director, João Ferreira Gaspar Furtado.

202887079 

 Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino Básico 
Joaquim de Araújo

Aviso n.º 3043/2010
Nos termos do artigo 95.º do Decreto  -Lei n.º 100/99, de 31/03, torna-

-se público que se encontra afixada a lista de antiguidade de pessoal não 
docente desta Escola reportada a 31 de Dezembro de 2009.

Os funcionários dispõem de 30 dias consecutivos, a contar da data 
da publicação deste aviso no Diário da República, para reclamação 




