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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Gabinete da Ministra
Despacho n.o 12 938/2005 (2.a série). — Nos termos e para os
efeitos previstos na alínea c) do n.o 2 do artigo 25.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, dou por finda, a pedido do interessado, a comissão
de serviço do mestre João Paulo Martins Neta no cargo de director
regional-adjunto da Direcção Regional de Educação do Centro, com
efeitos a partir de 30 de Maio de 2005.
25 de Maio de 2005. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes
Reis Rodrigues.
Despacho n.o 12 939/2005 (2.a série). — Nos termos e para os
efeitos previstos na alínea c) do n.o 2 do artigo 25.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, dou por finda, a pedido do interessado, a comissão
de serviço do engenheiro Carlos Alberto de Oliveira Henriques no
cargo de director regional-adjunto da Direcção Regional de Educação
do Centro, com efeitos a partir de 30 de Maio de 2005.
25 de Maio de 2005. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes
Reis Rodrigues.
Despacho n.o 12 940/2005 (2.a série). — Nos termos e para os
efeitos previstos na alínea c) do n.o 2 do artigo 25.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, dou por finda, a pedido do interessado, a comissão
de serviço do licenciado José Alberto Moreira Duarte no cargo de
director regional-adjunto da Direcção Regional de Educação do Centro, com efeitos a partir de 30 de Maio de 2005.
25 de Maio de 2005. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes
Reis Rodrigues.
Despacho n.o 12 941/2005 (2.a série). — Considerando a necessidade de prover um dos lugares de director regional de educação-adjunto do Centro, previsto no anexo II do Decreto Regulamentar
n.o 10/2004, de 28 de Abril;
Considerando que a licenciada Maria Cristina Romãozinho Lopes
Dias é possuidora de currículo académico e profissional, publicado
em anexo, demonstrativo de aptidão e experiência profissional adequados ao exercício de tais funções dirigentes:
1 — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 3 e 4 do
artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, do n.o 6 do artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 208/2002, de 17 de Outubro, e do n.o 1 do artigo 11.o
do Decreto Regulamentar n.o 10/2004, de 28 de Abril, nomeio a licenciada Maria Cristina Romãozinho Lopes Dias para exercer, em comissão de serviço, o cargo de directora regional de educação-adjunta
do Centro.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 30 de Maio
de 2005.
25 de Maio de 2005. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes
Reis Rodrigues.
Curriculum vitae
Maria Cristina Romãozinho Lopes Dias nasceu em 3 de Março
de 1958, na freguesia da Lapa, em Lisboa.
Fez o seu percurso educativo no Liceu Nuno Álvares, em Castelo
Branco.
Licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade
Clássica de Lisboa, com a média de 15 valores.
Realizou o curso de qualificação em Ciências da Educação na Universidade Aberta de Lisboa, com a média de 14 valores, que lhe
conferiu a profissionalização em serviço, em 1992.
Obteve um excelente domínio da língua inglesa e o grau de First
Certificate em inglês pela Universidade de Cambridge.
Dispõe de experiência de utilização de programas de vários géneros
(bases de dados, folhas de cálculo e tratamento de texto) em computadores sob o sistema operativo MS-DOS e ambiente Windows
e prática de utilização das principais ferramentas relacionadas com
a Internet.
Levou a cabo o curso de formação de formadores, do sistema de
aprendizagem, coordenado peia Direcção de Serviços de Formação
de Formadores, do Instituto de Emprego e Formação Profissional
de Castelo Branco, tendo sido posteriormente formadora do referido
Instituto, da Escola Técnica e Profissional Albicastrense, do Núcleo
Empresarial da Região de Castelo Branco, entre outros.
Foi professora provisória do grupo 10.o A (História), do 3.o ciclo
do ensino básico e do ensino secundário e do 1.o grupo (História
e Geografia de Portugal e Português) do 2.o ciclo da ensino básico,
desde o ano lectivo de 1984-1985 até ao ano lectivo de 1992-1993,
em diversas escolas de Lisboa e do distrito de Castelo Branco.

Permaneceu no quadro de zona pedagógica do distrito de Castelo
Branco (no 1.o grupo do 2.o ciclo do ensino básico) desde o ano
lectivo de 1993-1994 ao ano lectivo de 1999-2000, tendo sido também
professora de apoio educativo. Exerceu ainda o cargo de coordenadora
dos directores de turma na EB 2,3/S José Silvestre Ribeiro, em Idanha-a-Nova, e de representante do grupo de História na Escola Básica
e Secundária de Proença-a-Nova.
Actualmente é docente do quadro de nomeação definitiva, desde
2000-2001, das disciplinas de História e Geografia de Portugal e Português do 2.o ciclo do ensino básico.
No ensino superior desempenhou as funções de assistente no Instituto Superior de Humanidades e Tecnologias e no Instituto Superior
de Matemáticas Aplicadas e Gestão, da Universidade Lusófona, em
Castelo Branco, em cursos de bacharelato e de licenciatura, entre
1990 e 1997, tendo leccionado diversas cadeiras no âmbito das Ciências
Sociais, particularmente no domínio da Sociologia das Organizações
e da Psicossociologia da Empresa.
Esteve destacada no Centro de Área Educativa de Castelo Branco,
na área técnico-pedagógica, em 1998-1999 e em 1999-2000.
Foi coordenadora do Centro de Área Educativa de Castelo Branco
nos anos de 2000-2001 e 2001-2002, cujo território abrange as escolas
do distrito de Castelo Branco e do concelho de Mação.
Despacho n.o 12 942/2005 (2.a série). — Considerando a necessidade de prover um dos lugares de director regional de educação-adjunto do Centro, previsto no anexo II do Decreto Regulamentar
n.o 10/2004, de 28 de Abril;
Considerando que o licenciado Carlos Jorge Morgado Gomes é
possuidor de currículo académico e profissional, publicado em anexo,
demonstrativo de aptidão e experiência profissional adequados ao
exercício de tais funções dirigentes:
1 — Nos termos das disposições conjugadas dos n.os 3 e 4 do
artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, do n.o 6 do artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 208/2002, de 17 de Outubro, e do n.o 1 do artigo 11.o
do Decreto Regulamentar n.o 10/2004, de 28 de Abril, nomeio o licenciado Carlos Jorge Morgado Gomes para exercer, em comissão de
serviço, o cargo de director regional de educação-adjunto do Centro.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 30 de Maio
de 2005.
25 de Maio de 2005. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes
Reis Rodrigues.
Curriculum vitae
Nome — Carlos Jorge Morgado Gomes.
Filiação — José Maria Antunes Gomes e Maria do Patrocínio
Morgado.
Naturalidade — Oliveira do Conde, Carregal do Sal.
Nascimento — 30 de Novembro de 1951.
Estado civil — casado.
Bilhete de identidade n.o 3273106, de 3 de Setembro de 2003, do
arquivo de identificação de Viseu.
Contribuinte n.o 118805584.
Situação profissional — professor do quadro de nomeação definitiva da Escola Secundária de Carregal do Sal.
Habilitações académicas — licenciatura em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Formação profissional:
Profissionalização em serviço, biénio de 1983-1985, na Escola
Secundária José Falcão, Coimbra;
Curso de estudos superiores especializados em Administração
Escolar, pela Escola Superior de Educação de Viseu, concluído
em Abril de 1993.
Cargos dirigentes:
Director regional-adjunto do Centro de 5 de Maio de 2001 a
30 de Junho de 2002;
Coordenador do Centro de Área Educativa de Viseu de 13 de
Maio de 1996 a 4 de Março de 2001.
Outros cargos exercidos:
Secretário do CD na Escola Secundária de Carregal do Sal
26 de Janeiro de 1976 a 17 de Janeiro de 1977 e de 15
Setembro de 1980 a 15 de Setembro de 1983;
Vice-presidente da CI da Escola C+S de Carregal do Sal
15 de Setembro de 1985 a 31 de Agosto de 1986;
Presidente da CI da Escola C+S de Carregal do Sal de 1
Setembro de 1986 a 15 de Julho de 1987;
Presidente da CI da Escola Secundária de Carregal do Sal
1 de Setembro de 1989 a 24 de Novembro de 1992;
Director executivo da Escola Secundária de Carregal do Sal
25 de Novembro de 1992 a 12 de Maio de 1996.
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