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Coordenadora da área pedagógica da Direção de Serviços da Região
Alentejo (de janeiro de 2013 a abril de 2016);
Diretora de Serviços de Apoio Pedagógico e Organização Escolar da
Direção Regional de Educação do Alentejo, em regime de substituição,
(de setembro a dezembro de 2012);
Coordenadora do gabinete de apoio à direção da Direção Regional de
Educação do Alentejo (de setembro de 2011 a setembro de 2012);
Docente requisitada na Direção Regional de Educação do Alentejo
(desde setembro de 2011);
Vice-Presidente do Conselho Executivo e Vice-Presidente do Conselho
Administrativo do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Évora/EBI/JI da
Malagueira (anos letivos 2006 a 2009);
Vice-Presidente da Comissão Executiva Instaladora e Vice-Presidente
do Conselho Administrativo do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Évora/
EBI/JI da Malagueira (anos letivos de 2004 a 2006);
Vice-Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária de
Reguengos de Monsaraz (de 1996 e 2004);
Docente do quadro de nomeação definitiva do Agrupamento de Escolas Montemor-o-Novo, grupo de recrutamento 510, exercendo funções
docente desde 1992.
311726673
Despacho n.º 9864/2018
Considerando que foi concluído o procedimento concursal para o cargo
de Delegado Regional de Educação da Região Algarve, da Direção-Geral
dos Estabelecimentos Escolares, aberto através do aviso n.º 3766/2018,
publicado no Diário da República, n.º 57, 2.ª série, de 21 de março, em
obediência às regras de recrutamento, seleção e provimento dos cargos
de direção intermédia de 1.º grau, consagradas no estatuto do pessoal
dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional
e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua
redação atual, o júri do mencionado procedimento concursal, selecionou
e propôs, fundamentadamente, a designação do Mestre Alexandre Martins Lima, por reunir as condições exigidas para o cargo a prover, tendo
sido o candidato melhor graduado no procedimento concursal.
Nestes termos, determino o seguinte:
1 — Ao abrigo do disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, designo Alexandre
Martins Lima, para exercer, em comissão de serviço, o cargo de Delegado Regional de Educação da Região Algarve, da Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, por ter evidenciado, como resultado do
procedimento concursal realizado, reunir as condições exigidas para o
cargo a prover, e possuir a competência técnica, aptidão, formação e
experiência profissional necessárias para o exercício do cargo.
2 — A síntese curricular do ora designado é publicada em anexo ao
presente despacho, dele fazendo parte integrante.
3 — O presente despacho produz efeitos a 10 de outubro de 2018.
8 de outubro de 2018. — A Diretora-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, Maria Manuela Pinto Soares Pastor Fernandes Arraios Faria.
Síntese Curricular de Alexandre Martins Lima
Formação Académica:
Pós-Graduação: Curso de Formação Especializada em Valorização
Técnica Orientada para a Administração Escolar (2012);
Mestrado em Ciências da Educação, especialidade de Observação e
Análise da Relação Educativa (2003);
Licenciatura em Ensino de Informática (1991-1997).
Experiência Profissional:
Gestor de Projeto na Divisão de Apoio e Modernização Tecnológica
das Escolas na Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência do
Ministério da Educação (de 2015 a 2018);
Vice-presidente da Comissão Administrativa Provisória do Agrupamento de Escolas de Pinheiro e Rosa. Vice-presidente do Conselho
Administrativo do Agrupamento de Escolas do Pinheiro e Rosa (de
2013 a 2014);
Juiz Social para as causas da competência dos tribunais de comarca,
previsto no n.º 2 do artigo 30.º da Lei Tutelar Educativa e no artigo 115.º
da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (de 2012 a 2018);
Coordenador da Delegação Regional do Algarve do Júri Nacional de
Exames (de 2009 a 2018);
Subdiretor da Escola Secundária e Pinheiro e Rosa. Vice-presidente
do Conselho Administrativo da Escola Secundária de Pinheiro e Rosa
(de 2009 a 2013);
Elemento da direção da Associação Nacional de Professores de Informática (de 1999 a 2009);
Presidente da Assembleia de Escola da Escola Secundária de Pinheiro
e Rosa (de 1998 a 2005);

Colaborador dos Serviços de Informática da Universidade do Algarve
(de 1996 a 2007).
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Agrupamento de Escolas D. Dinis, Lisboa
Declaração de Retificação n.º 763/2018
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 14352/2018, de
9 de outubro, no Diário da República, 2.ª série n.º 194, de 9 de outubro de 2018, que designa a forma de candidaturas, retifica-se que, no
ponto 11, onde se lê
«11 — Forma — A apresentação das candidaturas deverá ser efetuada em suporte de papel, formalizada, obrigatoriamente, mediante
preenchimento de formulário próprio, aprovado pelo Despacho
n.º 11321/2009, de 8 de maio, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 89, de 8 de maio, disponibilizado no endereço eletrónico
na Direção-Geral da Administração e Emprego Público (DGAEP), em
www.dgaep.gov.pt, podendo ser obtido na página eletrónica ou junto
dos serviços de administração escolar da Agrupamento de Escolas
D. Dinis, e entregues no prazo de candidatura, pessoalmente, nas
instalações deste, ou enviadas pelo correio, dirigida ao Exmo. Sr. Diretor
da Escola Secundária D. Dinis, sita na Rua Manuel Teixeira Gomes,
1950-186, Lisboa.»
deve ler-se
«11. Forma: As candidaturas são submetidas, obrigatoriamente,
mediante preenchimento de formulário próprio disponibilizado eletronicamente no Sistema Interativo de Gestão de Recursos Humanos
da Educação — SIGRHE > Situação Profissional > PND — Proc.
concursais > Formulário de Candidatura no portal da Direção-Geral
da Administração Escolar (www.dgae.mec.pt) até ao último dia do
prazo para apresentação das mesmas.»
9 de outubro de 2018. — O Diretor, José António de Sousa.
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Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, Lisboa
Aviso n.º 15168/2018
Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação
de oito postos de trabalho em regime de contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo certo para as funções
correspondentes à categoria de assistente operacional.
Por Despacho n.º 969/2018/SEAEP, de 18 de setembro de 2018, de
Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego
Público, proferido nos termos e para os efeitos previstos no artigo 140.
º do Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio, e tendo presente o teor do
Despacho n.º 8906-A/2018, de 19 de setembro de 2018, publicado em
20 setembro de 2018 no Diário da República, 2.ª série, 2.º Suplemento,
n.º 182, torna-se público que se encontra aberto procedimento concurso comum, para celebração de contratos de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo certo, nos termos da alínea h) do n.º 1 do
artigo 57.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para o ano escolar de 2018-2019
com o termo em 31 de agosto de 2019, para as funções correspondentes
à categoria de assistente operacional.
As condições de contratação são as seguintes:
Número de contratos: 8.
Local de trabalho: Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre.
Função: As correspondentes à categoria de assistente operacional.
Duração do contrato: termo em 31 de agosto de 2019.
As candidaturas são submetidas, obrigatoriamente, mediante preenchimento de formulário próprio disponibilizado eletronicamente no Sistema
Interativo de Gestão de Recursos Humanos da Educação — SIGRHE >
Situação Profissional > PND — Proc. concursais > Formulário de Candidatura, no portal da Direção Geral da Administração Escolar (www.dgae.
mec.pt) e formalizadas através da entrega dos documentos constantes do
aviso de abertura nas instalações da sede do Agrupamento de Escolas
D. Filipa de Lencastre ou enviadas pelo correio em carta registada com
aviso de receção, ou remetidas por email para (coordaedfl@gmail.com),
até ao último dia do prazo para apresentação das mesmas.
Documentos a apresentar:
Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão;
Certificado de habilitações literárias;

