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Considerando que o Conselho das Escolas, em reunião plenária rea-
lizada em 18 de Outubro de 2010, indigitou os seus representantes no 
CCAP, mantendo dois deles e indicando um novo elemento:

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 5.º do Decreto Regulamentar 
n.º 4/2008, de 5 de Fevereiro:

1 — É designado membro do Conselho Científico para a Avaliação de 
Professores, em representação do Conselho das Escolas, Manuel Porfírio, 
director da Escola Secundária João de Barros, de Setúbal.

2 — Mantêm -se membros do Conselho Científico para a Avaliação 
de Professores, em representação do Conselho das Escolas, Fernando 
Paulo Mateus Elias, director do Agrupamento de Escolas de Colmeias, 
de Leiria, e José Alberto Queirós Ramos, director da Escola Secundária 
João Gonçalves Zarco, do Porto.

3 — O presente despacho produz os seus efeitos desde 22 de No-
vembro de 2010.

18 de Novembro de 2010. — A Ministra da Educação, Maria Isabel 
Girão de Melo Veiga Vilar.

203968583 

 Gabinete do Secretário de Estado da Educação

Declaração de rectificação n.º 2436/2010
Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento da Publica-

ção de Actos no Diário da República, aprovado pelo despacho 
normativo n.º 35 -A/2008, de 29 de Julho, alterado pelo despacho 
normativo n.º 13/2009, de 1 de Abril, declara -se que o despacho 
n.º 406/2010, de 23 de Dezembro, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 4, de 7 de Janeiro de 2010, saiu com a seguinte 
inexactidão que, mediante declaração da entidade emitente, assim 
se rectifica:

No n.º 1, onde se lê «Ao abrigo do disposto no artigo 11.º do Decreto-
-Lei n.º 262/88, de 23 de Julho, nomeio Natacha Sofia Fonseca Rodrigues 
para prestar funções de apoio técnico -administrativo» deve ler -se «Ao 
abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 262/88, 
de 23 de Julho, nomeio Natacha Sofia Fonseca Rodrigues para prestar 
funções de assessoria ao meu Gabinete».

17 de Novembro de 2010. — A Chefe do Gabinete, Filipa Henriques 
de Jesus.

203969499 

 Despacho n.º 17821/2010
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, o li-
cenciado António Oliveira Leite, com faculdade de subdelegação, a 
competência para autorizar a realização da despesa referente aos apoios 
a conceder no ano escolar de 2010 -2011:

a) Às instituições de educação especial que celebraram contrato de 
cooperação, nos termos das Portarias n.os 1102/97, de 3 de Novembro, 
1103/97, de 3 de Novembro, e 776/99, de 30 de Agosto, e demais le-
gislação complementar;

b) Aos estabelecimentos do ensino particular e cooperativo 
que celebraram contrato de desenvolvimento, ao abrigo do dis-
posto no Decreto -Lei n.º 147/97, de 11 de Junho, e no despacho 
n.º 17 472/2001 (2.ª série), publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 192, de 20 de Agosto de 2001, com as últimas alte-
rações introduzidas pelo despacho n.º 6514/2009, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de Fevereiro de 2009, 
respeitado o estabelecido no meu despacho 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.

2 — O âmbito da presente subdelegação abrange a aprovação de 
minutas, outorga de contratos em conformidade com as informações-
-propostas I/5592/2010, I/5595/2010, I/5596/2010 e I/6582/2010, 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.
18 de Novembro de 2010. — O Secretário de Estado da Educação, 

João José Trocado da Mata.
203969596 

 Direcção Regional de Educação do Norte

Agrupamento de Escolas das Antas

Aviso n.º 24611/2010
Nos termos do artigo 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 

22 de Janeiro, e após homologação, torna-se publica a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal 
comum de recrutamento para ocupação de dois postos de trabalho em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado para a Carreira e Categoria de Assistente Técnico, aberto pelo 
Aviso 18604/2010 publicado no Diário da República 2.ª série n.º 184 
de 21 de Setembro de 2010.

1 — Paula Cristina Castro dos Santos — 18,175
2 — Carla Margarida Oliveira Couto — 18,000
19 de Novembro de 2010. — A Directora, Conceição Maria Antunes 

de Sousa.
203967984 

 Aviso n.º 24612/2010
Nos termos do artigo 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 

22 de Janeiro, e após homologação, torna-se publica a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal 
comum de recrutamento para ocupação de dois postos de trabalho em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indetermi-
nado para a Carreira e Categoria de Assistente Operacional, aberto pelo 
Aviso 18603/2010 publicado no Diário da República 2.ª série n.º 184 
de 21 de Setembro de 2010.

1 — Isabel Miranda Vieira Morgado — 17,050
2 — Carla Eduarda Gonçalves e Silva Henriques Ferreira — 

16,925
19 de Novembro de 2010. — A Directora, Conceição Maria Antunes 

de Sousa.
203967846 

 Aviso n.º 24613/2010
Nos termos do artigo 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 

22 de Janeiro, e após homologação, torna-se publica a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal 
comum de recrutamento para ocupação de dois postos de trabalho em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado para a Carreira e Categoria de Assistente Técnico, aberto pelo 
Aviso 13000 B/2009 publicado no Diário da República 2.ª série n.º 140 
de 22 de Julho de 2009.

Lista de ordenação final dos candidatos aprovados

1 — Ricardo Filipe Duarte Moutinho — 18,58
2 — Alexandra Sofia Jorge de Vasconcelos Freitas — 18,25

19 de Novembro de 2010. — A Directora, Conceição Maria Antunes 
de Sousa.

203967781 

 Aviso n.º 24614/2010
Nos termos do artigo 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 

22 de Janeiro, e após homologação, torna-se publica a lista unitária de 
ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento concursal 
comum de recrutamento para ocupação de cinco postos de trabalho em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeter-
minado para a Carreira e Categoria de Assistente Operacional, aberto 
pelo Aviso 13000 A/2009 publicado no Diário da República 2.ª série 
n.º 140 de 22 de Julho de 2009.

Lista de ordenação final dos candidatos aprovados

1 — Alexandrina Ferreira Alves — 18,08
2 — Ana Paula Dantas Ferreira da Silva — 17,50
3 — Ana da Luz Carneiro Loureiro — 15,75
4 — Emília Manuela Reis Couto Abreu Ferreira — 15,50

19 de Novembro de 2010. — A Directora, Conceição Maria Antunes 
de Sousa.

203967205 




