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 Despacho n.º 8805/2013
Na sequência do procedimento concursal prévio e da eleição a que se 

referem os artigos 22.º e 23.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, cujo resultado foi 
homologado pelo Diretor -Geral da Administração Escolar, nos termos 
do n.º 4 do artigo 23.º do Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, foi 
conferida a posse a Francisco Manuel Guedes Vitorino, professor do 
quadro de agrupamento, do grupo 400, para o exercício das funções 
de Diretor do Agrupamento de Escolas de Águeda Sul, em reunião do 
Conselho Geral Transitório, realizada em 20 -06 -2013.

21 de junho de 2013. — A Presidente do Conselho Geral Transitório, 
Maria do Pilar Ruivo Flores Guerra.

207064329 

 Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, Porto

Aviso (extrato) n.º 8541/2013
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do Decreto -Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação que lhe é dada no Decreto -Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho, e considerando o disposto na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 61.º e o cumprimento do prazo estabelecido no n.º 4 do 
artigo 23.º do mesmo diploma, para homologação, torna -se público 
que tomou posse como Diretor do Agrupamento de Escolas Alexandre 
Herculano, em reunião do Conselho Geral Transitório, no dia 7 de junho 
de 2013, o professor do quadro do Agrupamento, Manuel José de Jesus 
Santos Alves Lima, para o quadriénio 2013/2017.

21 de junho de 2013. — O Presidente do Conselho Geral Transitório, 
Maria João de Oliveira Carvalho Cardoso.

207070485 

 Escola Artística António Arroio, Lisboa

Aviso n.º 8542/2013
Ao abrigo do artigo 59.º e seguintes da Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de 

fevereiro, designo para o cargo de Coordenador Técnico dos Serviços 
de Administração Escolar da Escola Artística António Arroio, em regime 
de substituição e por mobilidade interna, a assistente técnica Teresa 
Cristina Gonçalves Pereira Soeiro Elvas, com efeito a partir do dia 
11 de junho de 2013.

14 de junho de 2013. — O Diretor, Rui José Miranda Nobre Madeira.
207071521 

 Aviso n.º 8543/2013
Ao abrigo do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, designo para o 
cargo de Subdiretor da Escola Artística António Arroio, com efeito a 
partir do dia 6 de junho de 2013, a professora Cristina Santos Rodri-
gues Saporiti M. C. Machado, do grupo 500, professora do quadro de 
nomeação definitiva desta escola.

14 de junho de 2013. — O Diretor, Rui José Miranda Nobre Ma-
deira.

207070469 

 Agrupamento de Escolas Cego do Maio, Póvoa de Varzim

Despacho n.º 8806/2013
Por despacho de 13 de junho de 2013, da diretora do Agrupamento de 

Escolas Cego do Maio, Póvoa de Varzim e de acordo com os pontos 2 e 3 
do artigo 24.º, do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a nova 
redação dada pelo Decreto -Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, foi nomeada 
subdiretora Maria Madalena Patrício de Sá, docente do Quadro deste 
Agrupamento, do grupo 230, para um mandato de quatro anos.

24 de junho de 2013. — A Diretora, Amália Cândida Gonçalves 
Fernandes.

207067115 

 Despacho n.º 8807/2013
Por despacho de 13 de junho de 2013, da diretora do Agrupamento 

de Escolas Cego do Maio, Póvoa de Varzim e de acordo com o ponto 2 

do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a nova 
redação dada pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, foram nomea-
das adjuntas da diretora, Maria Idalina Coutinho Paiva Faria, docente 
do Quadro, do grupo 400 e Virginia Alexandra Silva Gomes Saraiva, 
docente do Quadro, do grupo 110, para um mandato de quatro anos.

24 de junho de 2013. — A Diretora, Amália Cândida Gonçalves 
Fernandes.

207067359 

 Despacho n.º 8808/2013
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do Decreto -Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, com a nova redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho, o Conselho Geral, reunido no dia 22 de 
abril de 2013, elegeu, por maioria dos seus membros em efetividade de 
funções, como Diretora deste Agrupamento de Escolas Cego do Maio, 
Amália Cândida Gonçalves Fernandes, para um mandato de quatro anos, 
tendo -lhe sido conferida posse em 06 de junho de 2013.

24 de junho de 2013. — A Presidente do Conselho Geral, Rosa Maria 
Cruz Fernandes Coelho.

207067237 

 Agrupamento de Escolas do Cónego Dr. Manuel 
Lopes Perdigão, Ourém

Aviso n.º 8544/2013

Recondução do Diretor
De acordo com o estatuído no ponto 2 do artigo 25.º do Decreto -Lei 

n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 
2 de julho, deliberou o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 
Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão, em reunião para o efeito realizada 
a 15 de maio de 2013 e por unanimidade, a recondução do professor do 
quadro deste Agrupamento Ramiro Arquimedes Baptista Marques no 
cargo de Diretor do Agrupamento para o quadriénio 2013/2017.

24 de junho de 2013. — A Presidente do Conselho Geral, Anabela 
Alves da Silva.

207065447 

 Agrupamento de Escolas Eça de Queirós, Lisboa

Aviso n.º 8545/2013
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do 

artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro e na sequência 
do concurso de recrutamento para ocupação de um posto de traba-
lho na categoria e carreira de assistente operacional, aberto pelo aviso 
n.º 7868/2012, publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 110 de 
06 de junho de 2012, foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com Ana Maria Borges Alves, na 
categoria e carreira de Assistente Operacional, integrada no 1.º nível 
remuneratório da tabela única remuneratória da categoria de assistente 
operacional, a que corresponde a remuneração mensal de 482.00 euros, 
11 de fevereiro de 2013. Com a celebração do contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado inicia -se o período experi-
mental de acordo com o artigo 73.º do regime de contrato de trabalho 
em funções públicas (RCTFP) aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, com as regras previstas no artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, sendo o referido período de 120 dias.

10 de junho de 2013. — A Diretora, Maria José Soares.
207063892 

 Agrupamento de Escolas de Ermesinde, Valongo

Aviso n.º 8546/2013
Nos termos e competências estabelecidas pelo n.º 6 do artigo 21.º e 

n.º 2 do artigo 24.º do Decreto -Lei N.º 75/2008, de 22 de abril, na reda-
ção dada pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, nomeio para o 
cargo de adjuntas do diretor do Agrupamento de Escolas de Ermesinde 
as licenciadas Maria Isabel da Conceição Fernandes, Arminda da Graça 
dos Santos Azevedo Carneiro e Maria da Conceição Almeida Silva Sousa 
docentes em exercício de funções neste Agrupamento.




