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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino
e da Administração Escolar

Despacho n.º 14521/2012
O Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Ad-

ministração 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, 3 -B/2010, 
de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, contém o regime jurídico 
de recrutamento e nomeação do pessoal dirigente dos cargos de direção 
superior e direção intermédia, prevendo no artigo 27.º a designação em 
substituição.

Verificando -se atualmente a vacatura do cargo de diretor regional 
de Educação do Norte do Ministério da Educação e Ciência, cargo de 
direção superior de 1.º grau, torna -se necessário proceder à nomeação 
do respetivo dirigente, por forma a assegurar o normal funcionamento 
daquele serviço.

Considerando o disposto no artigo 29.º do Decreto -Lei n.º 125/2011, 
de 29 de dezembro, não é possível proceder à nomeação definitiva 
do titular do cargo de direção superior de 1.º grau, sendo, no entanto, 
necessário e urgente assegurar o normal funcionamento daquele 
serviço;

Considerando, por conseguinte, que o regime de nomeação mais 
adequado às circunstâncias 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 29.º do Decreto -Lei n.º 125/2011, 

de 29 de dezembro, 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, 3 -B/2010, 
de 28 de Abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, conjugado com o disposto 
no n.º 8 do artigo 18.º da mesma lei:

1 — Nomeio, em regime de substituição, para o cargo de diretora 
regional de Educação do Norte a mestre Isabel Maria Azevedo Fer-
reira Cruz, cujo currículo académico e profissional, que se anexa ao 
presente despacho, evidencia perfil adequado ao exercício daquele 
cargo.

2 — O presente despacho produz efeitos a 29 de outubro de 2012.

2 de novembro de 2012. — O Secretário de Estado do Ensino e da 
Administração Escolar, João Casanova de Almeida.

ANEXO

Síntese curricular
Formação académica:

Grau de mestre em Educação — área de especialização em Super-
visão Pedagógica em Ensino da História. Defesa da tese «Os diários 
no processo de formação de professores reflexivos» — Universidade 
do Minho, 2002;

Licenciatura em História. Faculdade de Letras, Universidade do Porto, 
1981;

Curso de Formação Especializada: Administração Escolar e Ad-
ministração Educacional. ISCSP — Universidade Técnica de Lisboa, 
2009;

Curso de Formação de Formadores Especializados em Avaliação do 
Desempenho Docente — ISCTE, 2011.

Atividade profissional:

Diretora regional -adjunta da Direção Regional da Educação do Norte 
(despacho n.º 12433/2011, de 20 de setembro);

Docente do quadro de nomeação definitiva do Agrupamento Vertical 
de Escolas da Trofa;

Relatora no âmbito da ADD, 2010 -2011;
No âmbito do Ministério da Educação, exerceu as funções de 

formadora do Programa Nacional de Avaliação do Desempenho 
dos Docentes pela DGRHE, 2009 -2008; de formadora especialista, 
em equipa da Direção -Geral dos Recursos Humanos da Educação, 
para acompanhamento e monitorização do regime de avaliação do 
desempenho docente (ADD) junto das escolas dos ensinos básico e 
secundário, 2008 -2010; de coordenadora da avaliação de desempe-
nho do Agrupamento Vertical de Escolas da Trofa; de membro do 
conselho geral transitório, 2008 -2009; de perita da avaliação externa 

 Direção-Geral da Administração Escolar

Louvor n.º 694/2012
No momento em que cessa funções nesta Direção -Geral da Adminis-

tração Escolar, decorridos 39 anos ao serviço da Administração Pública, 
por via da passagem à situação de aposentação, entendo que é de inteira 
justiça louvar e reconhecer publicamente a técnica superior Alice Fi-
gueiredo Almeida Santos.

A qualidade do desempenho profissional foi o resultado do ele-
vado conhecimento das matérias, assim como do espírito de serviço 
público refletido numa atitude empenhada, responsável, imparcial 
e rigorosa que foi determinante na dignificação da unidade em 
que esteve integrada, bem como deste organismo, revestindo sem 
qualquer margem de dúvida um exemplo de profissionalismo no 
serviço público.

31 de outubro de 2012. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, 
Mário Agostinho Alves Pereira.
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 Direção Regional de Educação do Norte

Agrupamento Vertical de Escolas Cego do Maio

Aviso n.º 15071/2012
Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 22 de 

janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final homologada 
dos candidatos admitidos ao procedimento concursal comum, publicado 
no D.R. n.º 204, Aviso n.º 14027/2012 de 22 de outubro de 2012, 2.ª série, 
para preenchimento de um posto de trabalho em regime de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial para a carreira 
e categoria de Assistente Operacional.

1 — Frederico António Castro da Silva

2 de novembro de 2012. — A Diretora, Maria Manuela Brandão 
Pereira Marques.
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das escolas no âmbito da Inspeção -Geral da Educação, 2007 -2008; 
de diretora do Centro de Formação da Trofa, 2004 -2008; de orien-
tadora de estágio pedagógico — formação inicial de professores: 
estágio do curso de Ciências Históricas — ramo educacional da 
Universidade Portucalense na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos 
Professor Napoleão Sousa Marques, 2000 -2004; de presidente do 
conselho pedagógico da Escola EB 2, 3 da Trofa; coordenadora do 
Departamento das Ciências Humanas e Sociais; diretora de turma, 
1999 -2000; de vice -presidente da comissão executiva instaladora 
da Escola EB 2, 3 da Trofa; de membro da comissão pedagógica do 
Centro de Formação Sebastião da Gama, 1998 -1999; de membro 
do conselho executivo da Escola EB 2, 3 da Trofa, 1994 -1998; de 
membro do conselho diretivo da Escola Preparatória de Ribeirão, 
1987 -1989;

É autora das seguintes publicações: Cruz, Isabel M. F. (2010). 
Práticas Colaborativas: Uma Via de Desenvolvimento Profissional 
para o Docente. In Eusébio A. Machado, Fernando R. Gonçalves, 
Maria Palmira Alves (org.). Observar e Avaliar as Práticas Do-
centes. Um roteiro Prático -Reflexivo. Santo Tirso: DeFacto; Cruz, 
Isabel M. F. (2010). Da construção à auto monitorização e avaliação 
de parcerias: Um contributo prático. ELO, n.º 17, 85 -100 (revista 
do Centro de Formação Francisco da Holanda, número temático: 
Auto -Avaliação das Escolas e Processos de Auto -Monitorização); 
Cruz, Isabel M. F. (2009). Observação de aulas: estratégia de desen-
volvimento profissional. ELO, n.º 16, 137 -146 (revista do Centro de 
Formação Francisco da Holanda. Número temático: Avaliação do 
Desempenho Docente); (2007). Cruz, Isabel M. F. (2006). O Diário 
no Processo de Formação de Professores Reflexivos. ELO, n.º 15, 
195 -204 (revista do Centro de Formação Francisco da Holanda. 
Número temático: Avaliação do Desempenho Docente). Cruz, Isa-
bel; Melo. Céu (2004). Diálogos entre Portugueses e «Brasileiros» 
e Portugueses e Africanos. In Atas do I Encontro sobre Narrativas 
Históricas e Ficcionais: receção e produção por Professores e Alu-
nos. Braga: Universidade do Minho, CIED.
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