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sendo mantida a mesma posição remuneratória do serviço de origem, 
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E. — Hospital de Santa Maria.

9 de outubro de 2013. — O Diretor -Geral da Saúde, Francisco 
George.

207323472 

 Despacho n.º 13625/2013
Ao abrigo do disposto na segunda parte do n.º 2 do artigo 4.º do 

Decreto Regulamentar n.º 14/2012, de 26 de janeiro, que aprovou a 
orgânica da Direção -Geral da Saúde, e no n.º 1 do artigo 41.º do Código 
do Procedimento Administrativo, designo a licenciada Maria da Graça 
Gregório de Freitas, Subdiretora -geral da Saúde, para me substituir nas 
minhas ausências, faltas e impedimentos.

10 de outubro de 2013. — O Diretor -Geral, Francisco George.
207323367 

 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Despacho n.º 13626/2013
Por despacho de 2013 -10 -03 do Exmo. Vogal do Conselho Diretivo 

do INSA, I. P., Prof. Doutor José Manuel Calheiros, torna -se público 
que, nos termos do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 73.º, o artigo 75.º e alínea c) do n.º 2 
do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, as trabalhadoras 
abaixo indicadas, concluíram com sucesso, o período experimental na 
categoria de assistente da carreira dos técnicos superiores de saúde, na 
sequência da celebração com este Instituto, de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado:

Carla Alexandra dos Santos Coelho — 19,4 valores.
Sónia Isabel Vicente Pedro — 17,18 valores.
15 de outubro de 2013. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 

Paula Caires da Luz.
207323578 

 Despacho n.º 13627/2013
Por despacho de 27/9/2013, do Conselho Diretivo do INSA, IP, torna-

-se público que, nos termos do n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, conjugado com os n.º 2 do artigo 73.º, n.º 1 do 
artigo 75.º e alínea c) do artigo 76.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de se-
tembro, em conjugação com a cláusula 6.ª do Acordo Coletivo de Tra-
balho n.º 1/2009, de 24 de setembro e do Regulamento de Extensão 
n.º 1 -A/2010, de 1 de março, a trabalhadora abaixo indicada, concluiu 
com sucesso, o período experimental na respetiva categoria/carreira de 
técnico superior, na sequência da celebração com este Instituto, de um 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado:

Glória Isabel Fernandes Almeida — 15 valores
15 de outubro de 2013. — A Diretora de Gestão de Recursos Huma-

nos, Paula Caires da Luz.
207323618 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direção-Geral da Administração Escolar
Despacho (extrato) n.º 13628/2013

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, por meu des-
pacho de 13 de setembro de 2013, foi autorizada a consolidação da 
mobilidade interna na categoria de chefe de serviços de administração 
escolar Maria Emília da Piedade Antunes Varela no Agrupamento de 
Escolas de Azeitão, no concelho de Setúbal, nos termos do artigo 64.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas 
pelas Leis n.os 64 -B/2011, de 30 de dezembro e 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro, mantendo o posicionamento remuneratório correspondente 
ao 1.º escalão, índice 370.

11 de outubro de 2013. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, 
Mário Agostinho Pereira.

207321739 

 Despacho (extrato) n.º 13629/2013
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, por meu des-
pacho de 19 de setembro de 2013, foi autorizada a consolidação da 

mobilidade interna na categoria da assistente técnica Beatriz Amélia 
Leal Lucas no Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama, concelho 
de Setúbal, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 64 -B/2011, de 
30 de dezembro e 66 -B/2012, de 31 de dezembro, mantendo o posicio-
namento remuneratório entre a 2.ª e a 3.ª posição.

11 de outubro de 2013. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, 
Mário Agostinho Pereira.

207321763 

 Despacho (extrato) n.º 13630/2013
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que, por meu des-
pacho de 13 de setembro de 2013, foi autorizada a consolidação da 
mobilidade interna na categoria de chefe de serviços de administração 
escolar Maria da Conceição Pereira Soares Cabanas Alves no Agru-
pamento de Escolas de Santo António, no concelho do Barreiro, nos 
termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, com as 
alterações introduzidas pelas Leis n.os 64 -B/2011, de 30 de dezembro e 
66 -B/2012, de 31 de dezembro, mantendo o posicionamento remune-
ratório correspondente ao 2.º escalão, índice 390.

11 de outubro de 2013. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, 
Mário Agostinho Pereira.

207321682 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas de Alcochete

Despacho n.º 13631/2013
Por meu despacho de 21 de junho de 2013, ao abrigo do disposto 

no artigo 19.º, n.º 6, do artigo 21.º e no n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-
-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho e, no uso das minhas com-
petências como Diretora do Agrupamento de Escolas de Alcochete, 
nomeio para o quadriénio de 2013/2017 os seguintes elementos para a 
Direção: Subdiretora — Vera Cristina Pontes Correia — (520 — Bio-
logia e Geologia) Adjunta — Celina Maria Arvelos cara Linda Martins 
Mendes — (110 — 1.º ciclo) Adjunta — Dora Isabel Narciso Teixeira 
Letras — (300 — Português) Adjunta — Maria de Fátima Mesquita de 
Magalhães — (200 — Português e Estudos Sociais/História).

11 de outubro de 2013. — A Diretora, Maria José Broeiro Gonçalves.
207317081 

 Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza Cardoso, Amarante

Despacho n.º 13632/2013

Delegação de Competências — Agrupamento de Escolas Amadeo 
de Souza Cardoso, Amarante

Nos termos do n.º 7 do artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de 
abril com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 
02 de julho, delego as competências a seguir discriminadas no Adjunto 
Manuel Pinto Teixeira:

a) Superintender, nos termos e nos regimes aplicáveis e em conformi-
dade com as orientações internas, em processos administrativos relativos 
à área de alunos do 1º ciclo, designadamente matrículas, renovações e 
constituição de turmas;

b) Superintender, na elaboração de horários das turmas e dos docentes 
no 1º ciclo;

c) Superintender os procedimentos relativos aos alunos com neces-
sidades educativas especiais no 1º ciclo;

d) Gerir medidas de apoio educativo no 1º ciclo;
e) Operacionalizar os procedimentos inerentes à avaliação externa 

dos alunos (1º Ciclo);
f) Superintender em todos os processos administrativos/pedagógicos 

relativos às actividades de enriquecimento curricular;
g) Coordenar a distribuição de leite e fruta nas escolas do 1º ciclo e 

jardins -de -infância.
15 de outubro de 2013. — O Diretor, Joaquim Artur Pereira Cor-

reia.
207324128 




