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encontra -se afixada em local visível e público das instalações da Direcção 
Regional de Educação do Centro, sitas na Rua General Humberto Del-
gado, n.º 319, 3030 -327 Coimbra e disponibilizada na página electrónica 
em www.drec.min -edu.pt, tudo nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do artigo 36.º 
da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

3 — Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto 
recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do artigo 39.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

17 de Junho de 2011. — A Secretária -Geral Adjunta do Extinto Mi-
nistério da Educação, Teresa Almeida.

204878059 

 Despacho n.º 11382/2011
Ao abrigo dos termos conjugados do disposto no artigo 23.º e no 

n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pelas 
Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, e 
3 -B/2010, de 28 de Abril, e considerando o desempenho e os resultados 
obtidos no decurso do triénio, determino a renovação da comissão de 
serviço da mestre Paula Alexandra Ochôa de Carvalho Telo no cargo de 
directora de serviços da Direcção de Serviços de Informação e Docu-
mentação da Secretaria -Geral do Ministério da Educação, com produção 
de efeitos a 1 Março de 2011.

15 de Fevereiro de 2011. — O Secretário -Geral do Extinto Ministério 
da Educação, João S. Baptista.

204769438 

 Despacho (extracto) n.º 11383/2011
Por despacho do Director Regional de Educação do Alentejo de 1 de 

Junho de 2011 torna -se público que, nos termos do artigo 12.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, conjugado com o artigo 73.º da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de Setembro, as trabalhadoras abaixo identificadas 
concluíram com sucesso o período experimental na carreira/categoria de 
assistente técnico, em regime de contrato de trabalho em funções públi-
cas por tempo indeterminado, na sequência do procedimento concursal 
comum para preenchimento de dois postos de trabalho na carreira/cate-
goria de assistente técnico na modalidade de relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, aberto por Aviso n.º 7032/2010, pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 68, de 8 de Abril:

Nélia do Carmo Cabecinha Fernandes Rodrigues — 17,4 valores
Maria de Fátima Peres Varela — 17,4 valores
7 de Junho de 2011. — A Secretária -Geral -Adjunta do Extinto Mi-

nistério da Educação, Teresa Almeida.
204791226 

 Despacho (extracto) n.º 11384/2011
Por despacho do Director Regional de Educação do Alentejo de 1 

de Junho de 2011 torna -se público que, nos termos do artigo 12.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro,conjugado com o artigo 73.º da 
Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, o trabalhador José Manuel Pires 
concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação final de 
14 valores, na carreira/categoria de assistente operacional, em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
na sequência do procedimento concursal comum para preenchimento 
de um posto de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional 
na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado, aberto por Aviso n.º 7030/2010, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 68, de 8 de Abril.

7 de Junho de 2011. — A Secretária -Geral Adjunta do Extinto Mi-
nistério da Educação, Teresa Almeida.

204791161 

 Despacho n.º 11385/2011
Ao abrigo n.º 9 do artigo 21.º e nos termos conjugados do artigo 23.º 

e do n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada 
pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, 64-A/2008, de 31 de Dezembro, 
e 3-B/2010, de 28 de Abril, e considerando o desempenho e os resul-
tados obtidos no decurso do triénio, por despacho proferido em 15 de 
Fevereiro determinei a renovação da comissão de serviço da licenciada 
Maria Teresa Cabral Gomes da Silva no cargo de chefe de divisão do 
Centro de Caparide da Secretaria -Geral do Ministério da Educação, com 
produção de efeitos a 1 de Março de 2011.

8 de Junho de 2011. — O Secretário -Geral do Extinto Ministério da 
Educação, João S. Batista.

204871198 

 Despacho n.º 11386/2011
Ao abrigo n.º 9 do artigo 21.º e nos termos conjugados do artigo 23.º e 

do n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pelas 
Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, e 
3 -B/2010, de 28 de Abril, e considerando o desempenho e os resultados 
obtidos no decurso do triénio, por despacho proferido em 25 de Feve-
reiro determinei a renovação da comissão de serviço da licenciada Maria 
Elvira Duarte Ganda Evaristo Vazirna no cargo de chefe de divisão da 
Divisão de Documentação e Património Cultural da Secretaria -Geral do 
Ministério da Educação, com produção de efeitos a 1 de Março de 2011.

8 de Junho de 2011. — O Secretário -Geral do Extinto Ministério da 
Educação, João S. Batista.

204871132 

 Direcção-Geral de Inovação 
e de Desenvolvimento Curricular

Despacho n.º 11387/2011
Considerando que o lugar correspondente ao cargo de Director de 

Serviços de Planeamento e Administração Geral, previsto no artigo 
n.º 5.º da Portaria n.º 360/2007, de 30 de Março, que veio a determinar 
o número máximo de unidades orgânicas nucleares desta Direcção -Geral 
e nos termos do quadro anexo ao Decreto Regulamentar n.º 29/2007, de 
29 de Março, se encontra vago em virtude de aposentação do anterior 
titular, torna -se necessário proceder à nomeação da nova chefia, em 
regime de substituição, até à nomeação do titular da mesma, de forma 
a assegurar o normal funcionamento dos serviços.

Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 5.º da Portaria 
n.º 360/2007, de 30 de Março, do n.º 4 do artigo 2.º, n.º 1 do artigo 8.º, 
do n.º 1 do artigo 20.º e do artigo 27.º, todos da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
Agosto, Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro e Lei n.º 3 -B/2010, de 28 
de Abril, e considerando que o licenciado Luís Alberto Panaca Maçaroco 
Ribeiro, reúne todos os requisitos legais exigidos para o provimento no 
cargo e possui a competência técnica, a aptidão e o perfil adequados ao 
exercício das inerentes funções:

1 — Nomeio, ao abrigo do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
Agosto, Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro e Lei n.º 3 -B/2010, de 
28 de Abril, o licenciado Luís Alberto Panaca Maçaroco Ribeiro, para 
exercer, em regime de substituição, o cargo de Director de Serviços de 
Planeamento e Administração Geral da Direcção -Geral de Inovação e 
de Desenvolvimento Curricular.

2 — De acordo com o n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
Agosto, Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro e Lei n.º 3 -B/2010, o 
nomeado pode optar pelo vencimento ou retribuição base da sua função, 
cargo ou categoria de origem.

3 — O presente despacho produz os seus efeitos a 1 de Julho de 
2011.

20 de Junho de 2011. — A Directora -Geral, Maria Alexandra Cas-
tanheira Rufino Marques.

Nota Curricular
1 — Elementos de Identificação
Luís Alberto Panaca Maçaroco Ribeiro
Data de nascimento: 5 de Maio de 1968

2 — Formação Académica
Doutorando em Ciências Sociais: Comportamento Organizacional no 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (2011);
Mestrado em Educação e Sociedade pelo Instituto Superior das Ci-

ências do Trabalho e da Empresa — ISCTE (2007);
Pós -graduação em Gestão de Empresas (MBA) pelo Instituto Superior 

das Ciências do Trabalho e da Empresa — ISCTE (2000);
Licenciatura em Engenharia de Mecanização Agrícola pela Escola 

Superior Agrária de Santarém (1993)
Bacharelato em Engenharia de Produção Animal pela Escola Superior 

Agrária de Santarém (1989)

3 — Experiencia profissional
Técnico Superior da Administração Pública (desde 2008) na Direcção 

Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e Professor, requisitado 
em funções técnico -pedagógicas, pelo mesmo organismo (entre 2000 
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e 2008): Integrou a Equipa da Acção Social Escolar e a Equipa do 
Plano Tecnológico da Educação; Coordenou o Gabinete de Segurança 
da DRELVT;

Coordenou, na Divisão da Acção Social Escolar, a Equipa do Pro-
grama Leite Escolar;

Coordenou a Equipa da Acção Social Escolar do Centro de Área 
Educativa da Lezíria e Médio Tejo; Coordenou a Equipa do Ensino 
Recorrente e Extra -escolar do Centro de Área Educativa da Lezíria e 
Médio Tejo.

Professor em Escolas Públicas (entre 1989 e 2000), tendo exercido 
diversos cargos pedagógicos e leccionado cursos de Ensino Recorrente 
e Educação Extra -Escolar. Foi formador e mediador do processo de 
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) 
em diversos percursos formativos.

Desempenho de funções de gestão em empresas privadas (entre 1992 
e 1999), tendo sido sócio gerente de duas empresas de comercialização 
de equipamentos informáticos e chefe de produção de uma empresa 
gráfica.

4 — Outras Actividades
Formação na área da informática, administração escolar e jornalismo. 

Exerceu o cargo de director de um jornal, local, quinzenal (entre 1994 
e 1998).

204827028 

 Despacho n.º 11388/2011
Por anteriores despachos, designadamente através do Despacho n.º 14 

670/2009, de 29 de Maio, publicado no Diário da República, n.º 124, 
2.ª série, de 30 de Junho de 2009, e através do Despacho n.º 10955/2010, 
de 7 de Junho de 2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
N.º 127, de 2 de Julho de 2010, foi criado um conjunto de equipas 
multidisciplinares, integrantes da estrutura matricial da Direcção -Geral 
de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC), vocacionadas 
para o desenvolvimento de projectos transversais específicos inseridos 
nas áreas de actividade definidas na alínea b) do artigo 6.º do Decreto 
Regulamentar n.º 29/2007, de 29 de Março, projectos que, no essencial, 
se têm mantido até à presente data.

Nos termos daqueles despachos, o prazo de desenvolvimento dos 
projectos assumidos por estas equipas era de um ano, podendo ser pror-
rogado por igual período e devendo o despacho da eventual prorrogação 
deste prazo e da manutenção das equipas basear -se numa avaliação do 
cumprimento dos objectivos estabelecidos.

Pelo exposto, e atendendo a que, por um lado, se reconhece, em razão 
da avaliação efectuada, a necessidade para esta Direcção -Geral de pros-
seguir, ainda que com calendários diferenciados, o desenvolvimento e a 
conclusão de alguns dos projectos assumidos pelas equipas multidiscipli-
nares existentes e ainda a que, por outro lado, o modelo e as competências 
definidas por aqueles despachos, bem como o trabalho desenvolvido 
por cada uma das equipas em apreço, têm respondido cabalmente à 
prossecução dos objectivos estabelecidos para as mesmas, mantendo -se 
parcialmente tais objectivos e impondo -se evitar qualquer solução de 
continuidade que possa pôr em causa o normal desenvolvimento e con-
clusão dos projectos que as equipas multidisciplinares têm corporizado, 
importa redefinir os novos termos da duração destes projectos bem como 
a continuidade e funcionamento das equipas em causa.

Assim, determino:
1 — É prorrogado, até 31 de Agosto de 2012, o prazo dos projectos 

transversais específicos assumidos pelas seguintes equipas multidis-
ciplinares:

Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas/Plano Tecnológico da 
Educação (ERTE/PTE), que passa a designar -se por Equipa de Recursos 
e Tecnologias Educativas (ERTE);

Gabinete Coordenador do Desporto Escolar (GCDE);

2 — É prorrogado, até 30 de Junho de 2011, o prazo dos projectos 
transversais específicos assumidos pelas seguintes equipas multidis-
ciplinares:

Gabinete de Assuntos Jurídicos (GAJUR);
Gabinete de Edições, Documentação e Comunicação (GEDC).

3 — É prorrogado, até 31 de Dezembro de 2011, o prazo do projecto 
transversal específico assumido pela equipa multidisciplinar da equipa 
Núcleo de Educação para a Saúde, Acção Social Escolar e Apoios 
Educativos (NESASE), que passa a designar -se Núcleo de Educação 
para a Saúde.

4 — Mantenho as nomeações dos licenciados José Vítor dos Santos 
Duarte Pedroso, como coordenador da Equipa de Recursos e Tecnologias 
Educativas (ERTE), António Pedro Moreira da Costa Martins, como 
coordenador do Gabinete de Assuntos Jurídicos (GAJUR), Paulo Jorge 

Antunes Alves, como coordenador do Gabinete Coordenador do Des-
porto Escolar (GCDE) e Maria Isabel Costa Antunes Machado Baptista, 
como coordenadora do Núcleo de Educação para a Saúde (NES), bem 
como os respectivos estatutos remuneratórios atribuídos pelo Despacho 
n.º 10955/2010, de 7 de Junho de 2010, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, N.º 127, de 2 de Julho de 2010.

5 — Nos termos do n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de 
Janeiro, na sua redacção actual, nomeio, com efeitos a 29 de Março de 
2011, como chefe de equipa do Gabinete de Edições, Documentação 
e Comunicação (GEDC), o licenciado Luís Alberto Panaca Maçaroco 
Ribeiro, técnico superior requisitado para o efeito à Direcção Regional 
de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e em funções na DGIDC, ao qual 
é atribuído estatuto remuneratório equiparado ao de director de serviços, 
nos termos do artigo 10.º do Decreto Regulamentar n.º 29/2007, de 29 
de Março, incluindo a remuneração base e as despesas de representação 
legalmente estabelecidas para aquele cargo.

6 — Ao abrigo e nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 7.º e no 
artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção introduzida 
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, nos números 5 e 6 do artigo 22.º 
da Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, na sua redacção actual, e das normas 
constantes dos artigos 35.º a 40.º do Código de Procedimento Adminis-
trativo, com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto -Lei n.º 6/96, 
de 31 de Janeiro, mantenho e delego nos chefes de equipa ora nomeados 
as competências delegadas pelo n.º 4 do Despacho n.º 10955/2010, de 7 
de Junho de 2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 127, 
de 2 de Julho de 2010, nos seguintes termos:

Delegar nos licenciados José Vítor dos Santos Duarte Pedroso, 
coordenador da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas/Plano 
Tecnológico da Educação (ERTE), António Pedro Moreira da Costa 
Martins, coordenador do Gabinete de Assuntos Jurídicos (GAJUR), 
Paulo Jorge Antunes Alves, coordenador do Gabinete Coordenador do 
Desporto Escolar (GCDE), Luís Alberto Panaca Maçaroco Ribeiro, 
coordenador do Gabinete de Edições, Documentação e Comunicação 
(GEDC), Maria Isabel Costa Antunes Machado Baptista, coordenadora 
do Núcleo de Educação para a Saúde, Acção Social Escolar e Apoios 
Educativos (NES), no que respeita às equipas multidisciplinares que 
coordenam, as competências previstas nos números 1 e 2 do artigo 8.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção introduzida pela Lei 
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, com excepção das competências para 
autorizar o exercício de funções a tempo parcial e para conceder licenças 
e autorizar o regresso à actividade, e incluindo na delegação designada-
mente, as competências para:

a) Justificar ou injustificar faltas;
b) Autorizar o gozo e a acumulação de férias e aprovar o respectivo 

plano anual;
c) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo 

de doença:
d) Autorizar a inscrição e participação do pessoal em congressos, 

reuniões seminários, colóquios, cursos de formação em regime de au-
toformação ou outras iniciativas semelhantes que ocorram em território 
nacional quando não importem custos para o serviço e se inscrevam em 
plano de actividades superiormente autorizado;

e) Autorizar o pessoal a comparecer em juízo quando requisitado nos 
termos da lei do processo;

f) Autorizar o gozo das plataformas previstas no Regulamento do 
Horário de Trabalho da DGIDC, desde que validadas pelo serviço de 
pessoal.

7 — O presente despacho produz efeitos a partir de 29 de Maio de 2011, 
considerando -se ratificados todos os actos praticados pelo chefe da equipa 
multidisciplinar do GEDC, Luís Alberto Panaca Maçaroco Ribeiro desde 
29 de Março de 2011 no âmbito dos poderes ora delegados.

20 de Junho de 2011. — A Directora -Geral, Maria Alexandra Cas-
tanheira Rufino Marques.

204826575 

 Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação

Despacho (extracto) n.º 11389/2011
Por meu despacho de 27 de Julho de 2011, foi nomeada definitiva-

mente, com efeitos a 23 de Dezembro de 2008, chefe de serviços de 
administração escolar do quadro distrital de vinculação do pessoal não 
docente dos estabelecimentos públicos de educação pré -escolar e dos 
ensinos básico e secundário do Porto, precedendo concurso, a candidata 
Maria Manuela Cardoso Rodrigues Oliveira Pereira.

28 de Julho de 2011. — O Director -Geral, Mário Agostinho Pereira.
204996951 




