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atribuições se circunscreviam na gestão das verbas destinadas a acção 
social no ensino superior;

Em 20 de Junho de 2003 é nomeada directora dos Serviços de Acção 
Social, da Direcção -Geral do Ensino Superior — Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior;

Foi responsável pela chefia de projecto, que conduziu à Certificação 
de Qualidade da Direcção de Serviços de Acção Social, através da NP 
ISO — 9001, pela empresa SGS. Paralelamente, a sua actividade de 
directora de serviços é, desde 2004, a representante da DGES, junto 
da Direcção -Geral da Cultura Educação da Comissão Europeia no âm-
bito do Programa Life Long Learning, em dois cluster sobre ensino 
superior: «Making The Best Use of Resources» e «Modernatision of 
Higher Education»;

Em 2006 é nomeada para a comissão de acompanhamento do Eu-
rostudent, pelo director -geral do Ensino Superior, estudo realizado por 
um grupo de países europeus, que servirá de instrumento para avaliar e 
propor medidas no âmbito social do processo de Bolonha;

Dinamizadora do processo de desenvolvimento do sistema integrado 
de atribuição de bolsas ao ensino superior (plataforma de interoperabi-
lidade entre serviços);

É subdirectora -geral do Ensino Superior desde 1 de Maio de 2007.
205197182 

 Despacho n.º 13672/2011
Nos termos do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º do Esta-

tuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração 
Central, Regional e Local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, com as alterações introduzidas 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, 
com a cessação de funções do XVIII Governo Constitucional e o início 
do mandato do XIX Governo Constitucional cessaram automaticamente 
as comissões de serviço dos titulares de cargos de direcção superior dos 
diversos serviços e organismos, com as excepções previstas nos n.os 3 e 
4 do artigo 25.º do referido Estatuto.

Encontra -se, assim, vago o cargo de subdirectora -geral, cargo de 
direcção superior de 2.o grau do Gabinete de Estatística e Planeamento 
da Educação do Ministério da Educação e Ciência previsto no artigo 3.º 
do Decreto Regulamentar n.º 25/2007, de 29 de Março, e no n.º 4 do 
artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro, com as alte-
rações introduzidas pelos Decretos -Leis n.os 164/2008, de 8 de Agosto, 
e 208/2009, de 2 de Setembro.

Considerando, porém, que constitui prioridade do Programa do Go-
verno a racionalização das suas estruturas e dos respectivos custos, 
«promovendo simultaneamente uma maior eficiência operacional e uma 
maior eficácia governativa»;

Considerando que tal objectivo, o qual se pretende atingir a curto 
prazo, implica nomeadamente a adopção de um novo quadro legislativo 
em matéria de designação de cargos de direcção superior na Admi-
nistração Pública, com vista a alcançar uma Administração eficiente, 
meritória e despartidarizada;

Considerando que constitui igualmente prioridade do Governo a 
revisão do PRACE, o que implica a análise e ponderação das estruturas 
existentes e a sua optimização, o que, nalguns casos, poderá determinar 
a extinção, fusão ou reestruturação de serviços do âmbito do Ministério;

Considerando, assim, que no momento actual não se encontram preen-
chidos todos os condicionalismos referidos anteriormente para proceder 
à nomeação definitiva do titular do cargo de direcção superior de 2.º grau 
de subdirectora -geral, sendo, no entanto, necessário e urgente assegurar 
o normal funcionamento deste serviço;

Considerando, por conseguinte, que o regime mais adequado às cir-
cunstâncias referidas é o da nomeação, em regime de substituição, 
previsto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro:

Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 213/2006, 

de 27 de Outubro, com as alterações introduzidas pelos Decretos -Leis 
n.os 164/2008, de 8 de Agosto, e 208/2009, de 2 de Setembro, e no 
artigo 3.º do Decreto Regulamentar n.º 25/2007, 29 de Março, e nos 
termos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, 
com as alterações introduzidas 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:

1 — Nomeio, em regime de substituição, para o cargo de subdirectora-
-geral do Gabinete de Estatística e Planeamento a licenciada Teresa 
Cristina Lucas Evaristo, cujo currículo académico e profissional, que 
se anexa ao presente despacho, evidencia perfil adequado ao exercício 
daquele cargo.

2 — Opresente despacho produz efeitos a 14 de Setembro de 2011.
27 de Setembro de 2011. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno 

Paulo de Sousa Arrobas Crato.

Síntese curricular de Teresa Cristina Lucas Evaristo
Nome: Teresa Cristina Lucas Evaristo.
Data de nascimento: 24 de Abril de 1970.
Nacionalidade: portuguesa.
Formação académica:
Pós -graduação em Teoria e Ciência Política da Universidade Católica 

Portuguesa na Universidade Católica Portuguesa (2000);
Licenciatura em Sociologia pelo Instituto de Ciências do Trabalho 

e da Empresa (1993).

Experiência profissional:
Desde Novembro de 2009 que exerce funções como directora -adjunta 

do Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação;
De Junho de 2006 a Novembro de 2009 exerceu funções de subdirectora-

-geral na Direcção -Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular;
Desde 2003 a 2006 consultora e sócia da S2E2 — Sociedade de 

Estudos Económicos e Sociais;
1996/2003 — investigadora do Instituto de Estudos Sociais e Econó-

micos (IESE), onde participou como membro da equipa e coordenadora 
em diversos estudos. Entre 2001 e 2003 foi presidente da direcção;

1994/1995 — técnica no Centro Interdisciplinar de Estudos Eco-
nómicos (CIDEC), centro associado ao ISCTE, desde Março de 1994 
a Dezembro de 1995 onde participou nas equipas responsáveis pela 
realização de vários estudos.

Experiência docente:
Desde 2001 a 2009 — assistente estagiária da Universidade Católica 

Portuguesa, leccionando a cadeira de Teorias Sociológicas I e II e entre 
2002 e 2003 também a cadeira de Sociologia do Trabalho e do Emprego;

Docente em várias pós -graduações no domínio da avaliação de polí-
ticas públicas na Universidade Autónoma entre 2000 e 2004.

Domínios de experiência profissional:
Actividade profissional exercida desde 1994 no domínio da investi-

gação aplicada nas áreas dos estudos sócio -económicos (domínios do 
emprego e formação) e da avaliação das políticas públicas, nomeada-
mente no domínio da educação, formação e emprego;

No domínio da avaliação das políticas públicas foi coordenadora-
-adjunta da equipa responsável pelo estudo de Actualização da Avaliação 
Intercalar da Iniciativa Comunitária Equal, realizado para o Gabinete de 
Gestão da IC Equal; foi coordenadora das equipas responsáveis pelos 
estudos de Avaliação da Eficácia da oferta Formativa no âmbito da Acção 
5.1. do PRODEP III (Programa de Desenvolvimento da Educação sob 
o Quadro Comunitário de Apoio III) e Avaliação Temática às Acções 
1.1. e 1.2 da medida 1 — Percursos Diferenciados no Ensino Básico do 
PRODEP III, realizado para o Gabinete de Gestão do PRODEP III; foi 
co -coordenadora da equipa responsável pelo Estudo de Avaliação do 
Impacte da Estratégia Europeia para o Emprego na Modernização da 
Organização do Trabalho em Portugal, realizado para o Departamento 
de Estudos, Prospectiva e Planeamento/Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade; foi co -coordenadora da equipa responsável pelo Estudo 
de Avaliação do Impacte da Intervenção do Fundo Social Europeu em 
Portugal no Quadro Comunitário de Apoio II realizado para a Comissão 
de Coordenação do FSE; foi coordenadora da equipa responsável pelo 
estudo de Avaliação dos Programas Formação/Emprego realizado para o 
Instituto de Emprego e Formação Profissional; foi membro das equipas 
responsáveis pelos estudos de Avaliação da Adequação e da Eficácia do 
Quadro Normativo do Fundo Social Europeu realizado para o Instituto 
de Gestão do Fundo Social Europeu; pelo estudo de Avaliação Intercalar 
do Programa Operacional para a Sociedade da Informação realizado para 
o Gabinete de Gestão do POSI; pelo estudo de Avaliação Intercalar do 
PRODEP III realizado para o Gabinete de Gestão do PRODEP;

Foi coordenadora de diversos estudos sectoriais realizados para o 
Instituto para a Qualidade da Formação do Ministério do Trabalho, 
nomeadamente para os sectores das Pescas e Aquicultura e dos Ser-
viços de Proximidade — serviços de acção social e Serviços de Pro-
ximidade — serviços pessoais e de apoio à vida quotidiana e Sector 
do Ambiente cujos relatórios estão publicados na colecção Estudos 
Sectoriais do IQF;

Foi coordenadora da equipa pelo estudo para a identificação das fi-
guras profissionais e elaboração dos perfis correspondentes para a CTE 
Educação/Formação, para o Instituto do Emprego e Formação Profissio-
nal, e coordenadora executiva da equipa responsável pela realização do 
estudo sobre Mercado de Formação — Conceito e Funcionamento para 
o Observatório do Emprego e Formação Profissional;

Participou nos estudos sobre Trabalho não declarado em zonas urbanas 
desenvolvidas e deprimidas, financiado pelo FCT; sobre Envelhecimento 
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e Perspectivas de Luta contra as barreiras da idade no emprego para o 
IEFP; sobre Envelhecimento Activo, financiado pelo POEFDS;

Dos diversos estudos em que participou 15 encontram -se publicados.
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 Direcção Regional de Educação do Norte

Agrupamento de Escolas de Barroselas

Aviso n.º 20203/2011
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, na redacção dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de 
Abril, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento 
concursal, aberto pelo Aviso n.º 15075/2011, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 145, de 29 de Julho de 2011, destinado a contra-
tar, para o Centro Novas Oportunidades promovido pela Escola Básica 
e Secundária de Barroselas, um Assistente Técnico, homologada por 
meu despacho de 28 de Setembro de 2011. A referida lista encontra -se 
afixada no átrio desta Escola e disponibilizada na sua página electrónica.

30 de Setembro de 2011. — A Directora, Rosa Maria Ribeiro Cruz.
205201069 

 Aviso n.º 20204/2011
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, na redacção dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 
de Abril, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do procedi-
mento concursal, aberto pelo Aviso n.º 17119/2011, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 169, de 2 de Setembro de 2011, destinado 
a contratar cinco Assistentes Operacionais com contrato de trabalho a 
termo resolutivo certo a tempo parcial para o Agrupamento de Escolas 
de Barroselas, homologada por meu despacho de 28 de Setembro de 
2011. A referida lista encontra -se afixada no átrio desta Escola e dispo-
nibilizada na sua página electrónica.

30 de Setembro de 2011. — A Directora, Rosa Maria Ribeiro Cruz.
205201028 

 Aviso n.º 20205/2011
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, na redacção dada pela Portaria 145 -A/2011, de 6 de 
Abril, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do procedimento 
concursal, aberto pelo Aviso n.º 14928/2011, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 143, de 27 de Julho de 2011, destinado a contratar, 
para o Centro Novas Oportunidades promovido pela Escola Básica e 
Secundária de Barroselas, Três Profissionais RVC, homologada por meu 
despacho de 28 de Setembro de 2011. A referida lista encontra -se afixada 
no átrio desta Escola e disponibilizada na sua página electrónica.

30 de Setembro de 2011. — A Directora, Rosa Maria Ribeiro Cruz.
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 Aviso n.º 20206/2011
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, na redacção dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 
de Abril, torna -se pública a lista unitária de ordenação final do proce-
dimento concursal, aberto pelo Aviso n.º 14929/2011, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 143, de 27 de Julho de 2011, desti-
nado a contratar, para o Centro Novas Oportunidades promovido pela 
Escola Básica e Secundária de Barroselas, um Técnico de Diagnóstico 
e Encaminhamento, homologada por meu despacho de 28 de Setembro 
de 2011. A referida lista encontra -se afixada no átrio desta Escola e 
disponibilizada na sua página electrónica.

30 de Setembro de 2011. — A Directora, Rosa Maria Ribeiro Cruz.
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 Agrupamento de Escolas de Coronado e Covelas

Despacho n.º 13673/2011
Considerando o disposto no Despacho n.º 18064/2010 de 23 de No-

vembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 3 de Dezembro 
de 2010, a Adjunta do Director, Dr.ª Luísa Maria Correia Ramos, cessou 
funções, com efeitos a 31 de Agosto de 2011;

Considerando, ainda, que se impõe, por força do considerando an-
terior, actualizar o Despacho n.º 17670/2010, de 11 de Novembro de 

2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 25 de Novembro 
de 2010, determino e delego:

1 — Com a cessação de funções de Adjunta do Director, cessa também 
a delegação de competências atribuída pelo Despacho n.º 17670/2010, de 
11 de Novembro de 2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
de 25 de Novembro de 2010, com efeitos a 31 de Agosto de 2011.

2 — Nos termos do despacho referido no número anterior delego na 
Adjunta do Director Dr.ª Felicidade Augusta das Neves Vasconcelos Fer-
nandes Tato e no Adjunto do Director, Dr. Rui Filipe Ribeiro Magalhães, 
a competência para avaliar o desempenho dos docentes de 2009 -2011, 
Ester Adelaide Carlão Salgado Dias Brandão e José Sanches da Costa 
Barros, respectivamente.

3 — O presente despacho produz efeitos à data de 1 de Setembro 
de 2011.

3 de Outubro de 2011. — O Director, José Manuel Martins Maga-
lhães.

205201336 

 Escola Secundária D. Afonso Sanches

Aviso n.º 20207/2011
Nos termos do disposto no n.º 1 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 sala de professores desta Escola, a lista de antiguidade 
do pessoal docente da Escola Secundária D. Afonso Sanches — Vila do 
Conde, reportada a 31 de Agosto de 2011.

Os docentes dispõem de 30 dias, a contar da data de publicação deste 
aviso para reclamação, nos termos do artigo 96.º do referido decreto-
-lei.

4 de Outubro de 2011. — A Directora, Maria Helena dos Santos 
Jerónimo.

205198008 

 Escola Secundária de Francisco de Holanda

Despacho n.º 13674/2011
Em aditamento ao Aviso n.º 16556/2011, publicado no DR, 2.ª série, 

n.º 163, de 25/08/2011, com o presente despacho homologo a lista unitá-
ria, em anexo, de ordenação final dos candidatos aprovados no concurso 
para recrutamento de dois postos de trabalho, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial, 
para a carreira e categoria de assistentes operacionais.

Valores
(euros)

Viktoriya Viktorivna Dudkó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17,65
Vânia Angélica Pacheco de Araújo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13,30
Sandra Cristina Lemos da Costa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,55
Emília Fernanda Neto Gonçalves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,55

30 de Setembro 2011. — O Director, Manuel Carvalho da Mota.
205199401 

 Agrupamento de Escolas Francisco Torrinha

Despacho n.º 13675/2011
Por ter sido aceite o pedido de anulação da designação da Encarregada 

Operacional — Helena Maria Figueiredo Morais Rodrigues, apresentado 
em 30/09/2011, é designado por despacho de 30/09/2011, em regime 
de Mobilidade Interna, como Encarregado Operacional o Assistente 
Operacional António José De Sousa Melo, que revela aptidões para o 
cargo, com efeitos a 1/10/2011.

No momento em que cessa funções, destaco a forma exemplar e 
dedicada como, Helena Maria Figueiredo Morais, sempre as desem-
penhou.

30 de Setembro de 2011. — O Director, Pedro Joaquim Carvalho 
Ferreira.
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