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Nome Disciplina curricular do ensino vocacional da música Classificação profissional
(valores)

Teresita Angeles Villanueva Gutierrez Ribeiro Marques. . . . . . . . . . . . . . . . . M32 — Música de Conjunto  . . . . . . . . . . . 15

 25 de Julho de 2011. — O Director -Geral dos Recursos Humanos da Educação, Mário Agostinho Alves Pereira.
205438481 

 Despacho n.º 16800/2011
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do art. 14.º do Decreto -Lei 

n.º 287/88, de 19 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 345/89, de 11 de Outubro, do Decreto -Lei n.º 15 -A/99, de 19 
de Janeiro e pelo Decreto -Lei n.º 127/2000, de 6 de Julho, publicam -se 
a classificações profissionais atribuídas, por meu despacho, no uso das 
competências próprias previstas naqueles diplomas, aos professores 
a seguir indicados, que concluíram o Curso de Profissionalização em 
Serviço, com aproveitamento, na Universidade Aberta, nos termos do 
Despacho n.º 10 151/2009, de 2 de Abril, e do Despacho n.º 4037/2010, 
de 1 de Março.

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de Setembro 
de 2010. 

Nome
Grupo de recrutamento/

disciplina curricular
do ensino vocacional

da música

Classificação 
profissional

(valores)

Ana Maria Lourenço Ferreira  . . . . 430 13,5
Camilo António Pinto Carneiro . . . 550 13,5
Cláudia Isabel Perdigão Costa Dias 

Castanheira da Costa  . . . . . . . . . 300 14
Gil Oliveira Teixeira  . . . . . . . . . . . M11 — Guitarra 15
Isabel Cristina Gonçalves Pinto . . . 430 12,5
Manuel Gomes Fernandes  . . . . . . . 540 13
Maria de Lurdes de Antas de Barros 

Caldeira Barroso  . . . . . . . . . . . . 430 15,5
Regina Maria da Costa Matos  . . . . 610/M28

 Formação Musical 14,5
Rita Maria Machado Rebelo de Sousa 

Lopes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 14,5
Rosa Maria Enguiça Vargas . . . . . . 220 14
Rui Nelson Ferreira Vaz Alves. . . . 500 16
Teresa Maria Amaral Dias Carreiro 300 14

 3 de Outubro de 2011. — O Director -Geral dos Recursos Humanos 
da Educação, Mário Agostinho Alves Pereira.

205438538 

 Despacho n.º 16801/2011
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei 

n.º 287/88, de 19 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 345/89, de 11 de Outubro, do Decreto-Lei n.º 15-A/99, 
de 19 de Janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 127/2000, de 6 de Julho, publi-
cam-se a classificações profissionais atribuídas, por meu despacho de 
hoje, no uso das competências próprias previstas naqueles diplomas, 
aos professores a seguir indicados, que concluíram o Curso de Profis-
sionalização em Serviço, com aproveitamento, na Universidade Aberta, 
nos termos do Despacho n.º 10 151/2009, de 2 de Abril, e do Despacho 
n.º 4037/2010, de 1 de Março.

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de Setembro 
de 2011. 

Nome
Grupo

de
recrutamento

Classificação
profissional

(valores)

Carla Isabel Peixoto Afonso. . . . . . . . . . . . . 530 13,5
Cidália Manuel Martins Ribeiro de Freitas 530 13,5
Cristina Isabel Lopes de Almeida Correia. . . . 200 15
Joana Morais Veríssimo Ferreira . . . . . . . . . 550 13
Paula Cristina de Almeida Marques. . . . . . . 430 11,5

 10 de Outubro de 2011. — O Director-Geral dos Recursos Humanos 
da Educação, Mário Agostinho Alves Pereira.

205438587 

 Direcção Regional de Educação do Norte

Despacho n.º 16802/2011
No uso dos poderes que foram subdelegados pelo Despacho 

n.º 15548/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 220, 
de 16 de Novembro de 2011, designadamente pela alínea r) do n.º 1, 
autorizo os directores e presidentes de comissões administrativas provi-
sórias dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas identificadas 
no Anexo I, intervencionadas ao abrigo do Programa de Modernização 
do Parque Escolar Destinado ao Ensino Secundário, a pagar à Parque 
Escolar, E. P. E., as despesas referentes à remuneração da manutenção 
e do investimento, nos termos do contrato -programa celebrado entre o 
Estado Português e a Parque Escolar, E. P. E., em 14 de Outubro de 2009.

O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
5 de Dezembro de 2011. — O Director Regional de Educação do 

Norte, João Henrique de Carvalho Dias Grancho.

ANEXO I
Escola Secundária de Soares dos Reis, Porto (404184)
Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas, Porto (152950);
Conservatório de Música do Porto, Porto (404214)
Escola Secundária Carolina Michaelis, Porto (401134)
Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, Espinho (401559)
Escola Secundária Aurélia de Sousa, Porto (400968)
Escola Secundária Número Um António Sérgio, V. N. de Gaia (400919)
Escola Secundária de Rocha Peixoto, Póvoa de Varzim (402680)
Escola Secundária com 3.º ciclo ensino básico João Gonçalves Zarco, 

Matosinhos (402011)
Escola Secundária Garcia de Orta, Porto (401845)
Escola Secundária Sá de Miranda, Braga (402849)
Agrupamento de Escolas do Cerco, Porto (152158)
Escola Secundária com 3.º ciclo ensino básico José Régio, Vila do 

Conde (401997)
Escola Secundária de Penafiel (402473)
Escola Secundária Alcaides de Faria, Barcelos (400750)
Escola Secundária de Alberto Sampaio, Braga (400737)
Escola Secundária de Caldas das Taipas, Vizela (401031)
Escola Secundária de Camilo Castelo Branco, Vila Nova de Fama-

licão (401055)
Escola Secundária com 3.º ciclo do ensino básico de Lousada (402060)
Escola Secundária Filipa de Vilhena, Porto (401766)
Escola Secundária Fontes Pereira de Melo, Porto (401780)
Escola Secundária com 3.º ciclo do ensino básico Dr. Joaquim Gomes 

Ferreira Alves, V. N. de Gaia (401468)
Escola Secundária com 3.º ciclo do ensino básico de Santa Maria da 

Feira (402813)
Agrupamento de Escolas de Oliveira Júnior, S. João da Madeira 

(152900)
Escola Secundária com 3.º ciclo do ensino básico de Monserrate, 

Viana do Castelo (400361) 
Escola Secundária com 3.º ciclo do ensino básico Carlos Amarante, 

Braga (401122)
Escola Secundária com 3.º ciclo do ensino básico D. Maria II, Braga 

(401341)
Escola Secundária com 3.º ciclo do ensino básico Francisco de Ho-

landa, Guimarães (401791)
Escola Secundária com 3.º ciclo do ensino básico Tomaz Pelayo, 

Santo Tirso (402916)
Escola Secundária com 3.º ciclo do ensino básico Paços de Ferreira, 

(403374)
Escola Secundária com 3.º ciclo do ensino básico da Maia (403386)
Agrupamento de Escolas de Águas Santas, Maia (152961)
Escola Secundária com 3.º ciclo do ensino básico Rio Tinto, Gon-

domar (403416)
Escola Secundária com 3.º ciclo do ensino básico de Paredes (402424)
Escola Secundária com 3.º ciclo do ensino básico Dr. Manuel Laran-

jeira, Espinho (401560)
Escola Secundária com 3.º ciclo do ensino básico Inês de Castro, 

V. N. de Gaia (401396)
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Escola Secundária com 3.º ciclo do ensino básico Ferreira de Castro, 
Oliveira de Azeméis (401742)

205433459 

 Agrupamento de Escolas Fernando Távora

Despacho n.º 16803/2011
Por despacho de 6 de Abril de 2011 do Director do Agrupamento de 

Escolas Fernando Távora — Fermentões, foi nomeado Vice -Presidente 
do Conselho Administrativo com efeitos a partir de 01 de Setembro 
de 2009.

6 de Dezembro de 2011. — O Presidente do Conselho Executivo, 
José Armindo Pinto Pinheiro.

205433531 

 Agrupamento Vertical de Escolas da Junqueira

Aviso n.º 23896/2011

Lista de antiguidade de pessoal docente
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 95.º do Decreto -Lei 

n.º 100/99, de 31 de Março, conjugado com o n.º 4 do artigo 132.º 
do ECD, torna -se público que se encontra afixada a partir da presente 
data, no placard existente na sala de professores, da escola sede, a lista 
de antiguidade do pessoal docente deste agrupamento de escolas, com 
referência a 31 de Agosto de 2010.

Nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do mesmo decreto -lei, os docentes 
dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso, no Diário da 
República, para reclamação ao dirigente máximo do serviço.

6 de Dezembro de 2011. — O Director, José Manuel do Carmo Hen-
riques.

205438287 

 Aviso n.º 23897/2011

Lista de antiguidade de pessoal docente
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 95.º do Decreto -Lei 

n.º 100/99, de 31 de Março, conjugado com o n.º 4 do artigo 132.º 
do ECD, torna -se público que se encontra afixada a partir da presente 
data, no placard existente na sala de professores da escola sede, a lista 
de antiguidade do pessoal docente deste agrupamento de escolas, com 
referência a 31 de Agosto de 2011.

Nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do mesmo decreto -lei, os docentes 
dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso, no Diário da 
República, para reclamação ao dirigente máximo do serviço.

6 de Dezembro de 2011. — O Director, José Manuel do Carmo Hen-
riques.

205438295 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA 
E MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Acordo n.º 149/2011

Acordo de colaboração para a requalificação
da Escola Básica de Vimioso, Bragança

A Direcção Regional de Educação do Norte (DREN), representada 
pelo respectivo Director Regional, e a Câmara Municipal de Vimioso, 
(CMV), representada pelo seu Presidente, ao abrigo do artigo 17.º do 
Decreto -Lei n.º 384/87, de 24 de Dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto -Lei n.º 157/90, de 17 de Maio e Decreto -Lei 
n.º 319/2001, de 10 de Dezembro, celebram entre si o presente Acordo 
de Colaboração, nos seguintes termos:

1.º

Objectivo

O presente Acordo de Colaboração tem por objectivo a requalificação 
e substituição da Escola Básica de Vimioso, Bragança.

2.º
Competências da DREN

À DREN compete:
1 — Garantir a sua parte do financiamento do empreendimento através 

de dotações orçamentais inscritas, aprovadas e visadas nos termos legais, 
nas condições estabelecidas na cláusula 4.ª;

2 — Prestar o apoio técnico que lhe for solicitado pela CMV;
3 — Promover o registo em favor da CMV, logo que o processo de 

transferência de competência para as autarquias o venha a permitir.

3.º
Competências da Câmara Municipal

À CMV compete:
1 — Assegurar a elaboração dos projectos dos edifícios e dos arranjos 

exteriores incluídos no perímetro da Escola;
2 — Assumir a posição de dono da obra, lançando o concurso, adju-

dicando e garantindo a fiscalização e coordenação da empreitada;
3 — Assegurar a realização das obras de requalificação e substi-

tuição, englobando construção civil, instalação eléctrica, redes de 
água, esgotos, gás, telecomunicações, aquecimento, ventilação e ar 
condicionado;

4 — Fornecer e instalar o mobiliário, material didáctico e equipamento 
necessários, constantes das tipologias definidas;

5 — Executar, a expensas próprias, os acessos e infra -estruturas ur-
banísticas necessárias, de suporte ao funcionamento da Escola;

6 — Garantir a sua parte do financiamento da requalificação e subs-
tituição, nos termos da cláusula 4.ª

4.º
Repartição de Encargos

O custo do empreendimento é 840.225,45€, incluindo IVA à taxa legal 
em vigor e será suportado nas seguintes condições:

1 — A DREN suportará pelo Piddac a quantia de 168.045,09€;
2 — Os pagamentos da DREN processar -se -ão por transferência para 

a CMV, ao abrigo do presente acordo de colaboração, após e de acordo 
com a apresentação de autos de medição dos trabalhos. A conclusão do 
pagamento por parte da DREN processar -se -á após entrega do auto de 
recepção da obra;

3 — Eventuais alterações ao valor de adjudicação que impliquem 
acréscimo ao custo final do empreendimento, não implicam alterações 
no valor da comparticipação da DREN.

5.º
Disposições Gerais

A requalificação das instalações da Escola deverá concluir -se até 
31/12/2012.

12 de Setembro de 2011. — O Director Regional de Educação do 
Norte, Dr. João Grancho. — O Presidente da Câmara Municipal de 
Vimioso, Dr. José Baptista Rodrigues.

O Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, João 
Casanova de Almeida.

205435338 

 MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE 
E DA SEGURANÇA SOCIAL

Secretaria-Geral

Aviso n.º 23898/2011
Por meu despacho de 02 -12 -2011, torna -se público que, nos termos 

do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Feve-
reiro, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, 
de 11 de Setembro, a Assistente Técnica Neuza Cristina Coelho Guer-
reiro, concluiu com sucesso o período experimental, com a avaliação 
de 16 valores, na sequência da celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, com esta Secretaria -Geral 
do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social.

5 de Dezembro de 2011. — A Secretária -Geral, Maria João Paula 
Lourenço.

205433945 




