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 Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, I. P.

Despacho (extrato) n.º 773/2012
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 21/11/2011:

Ana Paula Rodrigues Neves Matias, enfermeira, do mapa de 
pessoal da ARS, colocada no ACES VIII — Sintra Mafra, a de-
sempenhar funções no ACES V — Odivelas, autorizada a conso-
lidação da mobilidade, para o Agrupamento de Centros de Saúde 
da Grande Lisboa V — Odivelas, nos termos do artigo 64.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

9 de dezembro de 2011. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Luís Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

205592121 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinetes do Secretário de Estado do Ensino
Superior e da Secretária de Estado da Ciência

Despacho (extrato) n.º 774/2012
Nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os.3 e 4 do artigo 2.º e no 

artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de julho:
1. É nomeada Helena Isabel Roque Mendes para, no âmbito dos nossos 

Gabinetes, exercer funções de apoio à Rede Informática do Governo 
(RING) e de interface com o Centro de Gestão da Rede Informática do 
Governo (CEGER).

2. A nomeada auferirá uma remuneração mensal de € 1.575,00 (mil 
quinhentos e setenta e cinco euros), atualizável na mesma percentagem 
do índice 100 da escala salarial das carreiras do regime geral da função 
pública, acrescida do subsídio de refeição que estiver em vigor.

3. Nos meses de junho e novembro, para além da mensalidade referida 
no número anterior, será paga outra mensalidade de € 1.575,00 (mil 
quinhentos e setenta e cinco euros), a título de abono suplementar.

4. Os encargos resultantes do presente nomeação serão suporta-
dos pelo orçamento do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino 
Superior.

5. O presente despacho produz efeitos a partir de 28 de junho de 2011, 
e é válido pelo prazo de 1 ano, renovável, até à sua caducidade, con-
forme o previsto na parte final do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 262/88, 
de 23 de julho.

11 de janeiro de 2012. — O Secretário de Estado do Ensino Superior, 
João Filipe Cortez Rodrigues Queiró. — A Secretária de Estado da 
Ciência, Maria Leonor de Sá Barreiros da Silva Parreira.

205587043 

 Direção Regional de Educação do Norte

Escola Secundária Dr. António Granjo

Aviso n.º 832/2012
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 95.º do Decreto -Lei 

n.º 100/99 de 31 de março, faz -se público, que se encontra afixada no 
átrio da escola a lista de antiguidade do pessoal não docente, referente 
a 31 de dezembro 2011.

Da organização desta lista cabe reclamação nos termos do n.º 1 do 
artigo 96 do decreto -lei atrás citado, no prazo de 30 dias a contar da 
publicação deste aviso.

12 de janeiro de 2012. — A Diretora, Maria Luísa Vieira Ribeiro 
Maia Bandeirinha.

205589499 

 Aviso n.º 833/2012
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 95.º do Decreto -Lei 

n.º 100/99 de 31 de março e circular n.º 30/98/DGRHE de 3 de no-

vembro, faz -se público, que se encontra afixada no placard da sala 
de professores desta escola a lista de antiguidade do pessoal docente, 
referente a 31 de agosto de 2011.

Da organização desta lista cabe reclamação nos termos do n.º 1 do 
artigo 96.º do decreto -lei atrás citado, no prazo de 30 dias a contar da 
publicação deste aviso.

12 de janeiro de 2012. — A Diretora, Maria Luísa Vieira Ribeiro 
Maia Bandeirinha.

205589628 

 Agrupamento de Escolas de Sernancelhe

Aviso n.º 834/2012
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 93.º do Decreto -Lei 

n.º 100/99, de 31/03/1999, encontra -se afixada para consulta, no átrio 
desta Escola, a lista de Antiguidade do Pessoal Não Docente reportada 
a 31 de dezembro de 2011.

Os trabalhadores dispõem de 30 dias a contar da publicação deste 
aviso para reclamação ao dirigente máximo do serviço, de acordo com 
o disposto no n.º 1 do artigo 96.º, do referido decreto -lei.

11 de janeiro de 2012. — A Diretora, Ana Maria Amélia Tavares 
Quelhas Faria.

205585659 

 Direção Regional de Educação do Centro

Agrupamento de Escolas Carolina Beatriz Ângelo

Aviso (extrato) n.º 835/2012
De acordo com o artigo 44.º da Lei n.º 64 —B/2011 de 30 de de-

zembro é prorrogada a mobilidade interna intercategorias ao assistente 
operacional Fernando Almeida Costa até 31/12/2012.

11 de janeiro de 2012. — O Diretor, José Grilo dos Santos.
205585959 

 Aviso (extrato) n.º 836/2012
Nos termos do artigo 95.º, do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, 

faz-se publico que se encontra afixada no placard da Secretaria deste 
Agrupamento a Lista de Antiguidade do Pessoal Não Docente deste 
estabelecimento de ensino, reportada a 31 de dezembro de 2011.

Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da publicação deste 
aviso no Diário da República para reclamar ao dirigente máximo do 
serviço.

12 de janeiro de 2012. — O Diretor, José Grilo dos Santos.
205589077 

 Direção Regional de Educação de Lisboa
e Vale do Tejo

Agrupamento de Escolas do Algueirão

Despacho n.º 775/2012
Na sequência do procedimento concursal prévio e da eleição nos 

termos do n.º 4 do artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de 
abril, cujo resultado foi homologado por despacho do Senhor Diretor 
Regional de Educação, exarado no fax n.º 17298/EMPAAG -GAP/2011, 
de 28 de dezembro, e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do 
mesmo diploma, no dia 07 de janeiro de 2012 foi conferida posse a 
Maria de Fátima Barata Fernandes Morais, Professora do Quadro de 
Agrupamento, para o exercício de funções de Diretora do Agrupamento 
de Escolas do Algueirão, em regime de comissão de serviço, por um 
período de quatro anos, conforme previsto no n.º 1 do artigo 25.º do 
referido diploma.

11 de janeiro de 2012. — O Presidente do Conselho Geral, Carlos 
Alberto Ferrão Garcia.

205585934 




