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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 16521/2010
Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 3 e 4 do artigo 19.º 

e artigo 22.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, do 
artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro, e n.os 2 e 4 
do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 143/96, de 26 de Agosto, determino:

1 — É renovada a comissão de serviço do mestre Vítor Manuel Lo-
pes Godinho Boavida no cargo de director executivo do conselho de 
administração da Editorial do Ministério da Educação.

2 — A presente renovação fundamenta-se nos resultados das activi-
dades profissionais até agora desenvolvidas pelo mestre Vítor Manuel 
Lopes Godinho Boavida, que evidenciam a existência de aptidão, ex-
periência profissional e capacidade de direcção adequadas ao exercício 
das respectivas funções, conforme relatório apresentado nos termos do 
artigo 22.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 2 de Outubro 
de 2010.

20 de Outubro de 2010. — A Ministra da Educação, Maria Isabel 
Girão de Melo Veiga Vilar.

203856081 

 Gabinete do Secretário de Estado da Educação

Despacho n.º 16522/2010
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, e no uso das competências que me foram delega-
das pela Ministra da Educação nos termos do despacho n.º 2627/2010, 
de 2 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 27, 
de 9 de Fevereiro de 2010, determino o seguinte:

1 — Subdelego no director regional de Educação do Alentejo, o 
Doutor José Lopes Cortes Verdasca, com faculdade de subdelegação, a 
competência para, ao abrigo do disposto no Decreto -Lei n.º 553/80, de 
21 de Novembro, e do despacho n.º 11082/2008, de 3 de Abril, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 75, de 16 de Abril de 2008, 
celebrar contratos de associação com os estabelecimentos de ensino 
particular e cooperativo da área geográfica da Direcção Regional de 
Educação do Alentejo.

2 — O âmbito da presente subdelegação abrange a competência 
para autorização da despesa, a aprovação das minutas e a outorga 
dos contratos a celebrar, em conformidade com a informação núme-
ro I/DSPGR/801/2010 e anexos, nos termos das competências que me 
foram delegadas no citado despacho n.º 2627/2010.

3 — O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura.

21 de Outubro de 2010. — O Secretário de Estado da Educação, João 
José Trocado da Mata.

203856219 

 Despacho n.º 16523/2010
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, e no uso das competências que me foram delega-
das pela Ministra da Educação nos termos do despacho n.º 2627/2010, 
de 2 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 27, 
de 9 de Fevereiro de 2010, determino o seguinte:

1 — Subdelego no director regional de Educação do Norte, licenciado 
António Oliveira Leite, com faculdade de subdelegação, a competência 
para a prática de todos os actos respeitantes ao acompanhamento e à 
execução financeira dos contratos de patrocínio celebrados com os 
estabelecimentos de ensino especializado da Música da rede do ensino 
particular e cooperativo da área geográfica da Direcção Regional de 
Educação do Norte, nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º 553/80, 
de 21 de Novembro, conjugado com o despacho n.º 17 932/2008, de 
24 de Junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 127, de 
3 de Julho de 2008, na redacção dada pelo despacho n.º 15 897/2009, 
de 3 de Julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, de 
13 de Julho de 2009.

2 — O âmbito da presente subdelegação abrange a autorização da 
realização da despesa e a outorga de aditamentos aos contratos, em con-
formidade com as informações propostas n.os I/4848/2010 e I/4756/2010, 

respeitado o limite das competências que me foram delegadas no citado 
despacho n.º 2627/2010.

3 — O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura.
22 de Outubro de 2010. — O Secretário de Estado da Educação, João 

José Trocado da Mata.
203854575 

 Despacho n.º 16524/2010
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedi-

mento Administrativo, e no uso das competências que me foram delega-
das pela Ministra da Educação, nos termos do despacho n.º 2627/2010, 
de 2 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 27, 
de 9 de Fevereiro de 2010, determino o seguinte:

1 — Subdelego na directora regional de Educação do Centro, mestre 
Helena Maria de Oliveira Dias Libório, com faculdade de subdelegação, 
a competência para:

a) Praticar os actos respeitantes ao acompanhamento e à execução 
financeira dos contratos de patrocínio celebrados com os estabeleci-
mentos de ensino especializado da Música da rede do ensino particular 
e cooperativo da área geográfica da Direcção Regional de Educação 
do Centro, nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º 553/80, de 21 
de Novembro, conjugado com o despacho n.º 17 932/2008, de 24 de 
Junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 127, de 3 de 
Julho de 2008, na redacção dada pelo despacho n.º 15 897/2009, de 
3 de Julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 133, de 
13 de Julho de 2009, e em conformidade com a informação número 
I/DSGM/5376/2010 e anexos;

b) Praticar os actos respeitantes ao acompanhamento e à execução 
financeira dos contratos simples e de desenvolvimento, celebrados ao 
abrigo do disposto no Decreto -Lei n.º 553/80, de 21 de Novembro, entre 
o Ministério da Educação, através da Direcção Regional de Educação 
do Centro, e os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo da 
respectiva da área geográfica, nos termos estabelecidos no meu despa-
cho n.º 9760/2010, de 28 de Maio, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 111, de 9 de Junho de 2010, e em conformidade com as 
informações números I/DSGM/5787/2010 e I/DSGM/5166/2010, res-
pectivamente.

2 — O âmbito da presente subdelegação abrange a autorização da 
realização da despesa e a outorga dos respectivos aditamentos aos con-
tratos, respeitado o limite das competências que me foram delegadas 
no citado despacho n.º 2627/2010.

3 — O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura.
22 de Outubro de 2010. — O Secretário de Estado da Educação, João 

José Trocado da Mata.
203854518 

 Direcção Regional de Educação do Norte

Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira

Aviso n.º 21913/2010
Em cumprimento do estabelecido no artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, e nos termos do Aviso n.º 17095/2010, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 168, de 30 de Agosto de 
2010, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento 
concursal comum, para preenchimento de postos de trabalho em regime 
de contrato resolutivo certo a tempo parcial.

Candidatos aprovados:
1.ª Carolina Silva do Vale Alves — 19,2 pontos
2.ª Maria Irene Cunha Salgado — 18,2 pontos
3.ª Carla Filipa Capitão da Assunção Regado — 17,9 pontos
4.ª Vânia Domingues Azevedo Lima — 17,2 pontos
5.ª Maria Celeste dos Santos Nibra Guedes — 16,7 pontos
6.ª Inês Maria Gonçalves Costa Dias Coutinho — 16,0 pontos
7.ª Eunice Carla Gaspar Guimarães Fernandes — 15,0 pontos
8.ª Maria de Fátima Duarte Nahuis — 15,0 pontos
9.ª Maria Fernanda Alves Gorito Franco Neto — 14,0 pontos
10.ª Luísa Margarida Vale Dias — 13,5 pontos
11.ª Laurinda da Silva Coutinho Ferreira — 12,5 pontos
12.ª Maria Adelaide Penteado Dias Moreira — 12,5 pontos
13.ª Maria Palmira Azevedo Neiva — 12,5 pontos
14.ª Alida Ramona Lopez Guite — 12,5 pontos
15.ª Maria Fernanda Eiras Martins Nunes — 12,5 pontos
16.ª Maria dos Anjos Moreira Couto Sá Alves — 12,5 pontos
17.ª Maria Paula Sousa Alves Boaventura — 12,5 pontos




