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saúde materna e obstétrica, aberto pelo aviso n.o 1881/2007, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 26, de 6 de Fevereiro de 2007:

Os professores dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso para reclamação ao dirigente máximo.

Candidatos admitidos:

19 de Fevereiro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo, Carlos Correia Coelho.

Custódio Soares da Silva.
Márcia Andreia Fontes Couto da Conceição.
Maria Deolinda Ferreira da Silva.
Maria Fernanda da Rocha Mendes.
Sónia Santos Oliveira.
Susana Cristina Santos Matos.
Victor Andrade Rocha.

Nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, faz-se público que se encontra afixada para consulta
no placard da sala de funcionários a lista de antiguidade do pessoal
não docente referente a 31 de Dezembro de 2006.
Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso para reclamação ao dirigente máximo.

Candidatos excluídos:

19 de Fevereiro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo, Carlos Correia Coelho.

(Não há.)

Aviso n.o 5910/2007

Escola Secundária com 3.o Ciclo de Porto de Mós

13 de Março de 2007. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Maria Deolinda Magalhães Alves.
Deliberação (extracto) n.o 586/2007
Por deliberação do conselho de administração da Maternidade de
Júlio Dinis de 9 de Fevereiro de 2007, foi autorizada a licença sem
vencimento de longa duração à assistente hospitalar de ginecologia/obstetrícia Paula Maria Tavares Ramôa, ao abrigo do artigo 78.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, com efeitos a partir de
2 de Março de 2007.
13 de Março de 2007. — A Vogal Executiva do Conselho de Administração, Maria Deolinda Magalhães Alves.

Aviso n.o 5911/2007
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 local habitual a lista de antiguidade do pessoal não docente deste
estabelecimento de ensino com referência a 31 de Dezembro de 2006.
Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.
14 de Março de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo, Rui
Cláudio Ferreira de Almeida.

Direcção Regional de Educação de Lisboa
Agrupamento de Escolas do Maxial

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direcção Regional de Educação do Centro
Agrupamento de Escolas de Águeda
Aviso n.o 5909/2007
os

Nos termos dos n. 1 e 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, faz-se público que se encontra afixada para consulta
no placard do átrio junto ao conselho executivo a lista de antiguidade
do pessoal docente referente a 31 de Agosto de 2006.

Despacho (extracto) n.o 6254/2007
Por despacho de 31 de Janeiro de 2007 do presidente do conselho
executivo, no uso da competência delegada pelo n.o 1.1 do despacho
o
n. 23 731/2006, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 224,
de 21 de Novembro de 2006, com efeitos a 1 de Setembro de 2005,
foram transferidos, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 13.o
do Decreto-Lei n.o 35/2003, de 27 de Fevereiro, com redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 18/2004, de 17 de Janeiro, e da alínea a) do
n.o 1 do artigo 64.o e do artigo 65.o do ECD, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 139-A/90, de 28 de Abril, com as alterações dadas pelo Decreto-Lei
n.o 1/98, de 2 de Janeiro, os professores do quadro de nomeação
definitiva abaixo indicados:

6 de Fevereiro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo, Isabel Maria da Silva Fernandes Esteves.

