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Maria Alice dos Santos Rodrigues, Maria de Lurdes Alves Gomes,
Maria de Lurdes Castro Moreira, Maria de Lurdes da Costa Santana,
Maria de Lurdes Soares Gomes da Silva Farinha, Maria do Céu Gomes
Duarte, Maria do Céu Ribeiro da Costa, Maria Luísa Leite Rodrigues
Neto, Maria Margarida da Silva Bastos, Maria Silvina Lima Oliveira,
Paula Cristina Valente Silva, Rosa Maria da Silva Murteira, Rita
Maria de Sá Freitas Almeida, Rosalina Lucília Dias Ferreira e Sandra
Carina Valente da Silva, ficando exoneradas da categoria anterior
à data aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Dezembro de 2006. — O Vogal Executivo, José Duarte da
Costa.

Hospital de Sousa Martins
Deliberação n.o 1790/2006
Por deliberação do conselho de administração do Hospital de Sousa
Martins, Guarda, de 4 de Dezembro de 2006, foram nomeadas definitivamente enfermeiras especialistas do quadro de pessoal deste Hospital Cristina Isabel Rodrigues Eusébio e Irene Maria Amaral Garcia
da Silva, às quais corresponde o escalão 3, índice 175, da estrutura
remuneratória da carreira de enfermagem, considerando-se exoneradas da anterior categoria à data da aceitação do novo lugar.
6 de Dezembro de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Maria Manuela dos Santos Bandarra Veiga.

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge
Delegação do Porto
Despacho n.o 26 170/2006
Por despachos de 8 de Setembro e 16 de Outubro de 2006, respectivamente do director da Delegação do Instituto Nacional de Saúde
Dr. Ricardo Jorge (INSA) e do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte, foi a Maria de Fátima Saavedra
Barroso, técnica de 2.a classe da carreira de técnicos de diagnóstico
e terapêutica (profissão análises clínicas e saúde pública), do quadro
de pessoal do Hospital Geral de Santo António, E. P. E., autorizada
a transferência para igual categoria do quadro de pessoal da Delegação
do INSA.
A presente transferência produz efeitos a 13 de Novembro de 2006,
nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo.
28 de Novembro de 2006. — O Director, Manuel Gomes Afonso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação
Despacho n.o 26 171/2006

Direcção Regional de Educação do Algarve
Agrupamento de Escolas Albufeira Poente
Aviso n.o 13 741/2006
Dando cumprimento ao disposto no n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, torna-se público que se encontra
afixada na sala de professores da escola sede do Agrupamento de
Escolas Albufeira Poente a lista de antiguidade do pessoal docente
com referência a 31 de Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.
25 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
Domingos Augusto Ramos Mendes.

Escola Secundária de Vila Real de Santo António
Aviso n.o 13 742/2006
Nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, conjugado com o disposto no artigo 132.o
do estatuto da carreira docente, faz-se público que se encontra afixada
nesta Escola a lista de antiguidade do pessoal docente deste estabelecimento de ensino reportada a 31 de Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.
13 de Novembro de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
Cristina Maria do Rodrigues da Silveira.

Direcção Regional de Educação do Centro
Agrupamento de Escolas do Conde de Castelo Melhor
Aviso n.o 13 743/2006
Nos termos do n.o 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, conjugado com o n.o 1 do artigo 132.o do estatuto
da carreira docente, torna-se público que se encontra afixada no placard da EB2 do Conde de Castelo Melhor a lista de antiguidade
do pessoal docente reportada a 31 de Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República para reclamar ao dirigente máximo
do serviço.
6 de Dezembro de 2006. — A Vice-Presidente do Conselho Executivo, Célia Teresa Ferreira Fernandes Ângelo.

Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz

Em cumprimento do disposto no n.o 3 do artigo 14.o do Decreto-Lei
n.o 287/88, de 19 de Agosto, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 127/2000, de 6 de Julho, publica-se a classificação profissional
atribuída por meu despacho de hoje, no uso das competências próprias
previstas naqueles diplomas, ao professor da Escola Portuguesa de
Moçambique a seguir indicado, que concluiu com aproveitamento,
no ano lectivo de 2003-2004, o 1.o ano da profissionalização em serviço,
tendo ficado dispensado do 2.o ano ao abrigo do disposto no n.o 1
do artigo 43.o do Decreto-Lei n.o 287/88, de 19 de Agosto, com a
nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 345/89, de 11 de Outubro:

Aviso n.o 13 744/2006
Nos termos do disposto no artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, foi afixada nos locais habituais deste Agrupamento
a lista de antiguidade do pessoal docente com referência a 31 de
Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.
7 de Dezembro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
Adelino Mário Graça Matos.

Universidade de Lisboa — Faculdade de Ciências
3.o ciclo do ensino básico/ensino secundário

530:
Luís Manuel Henriques Antunes . . . . . . . . . . . . . . . . .

Classificação
profissional
—
Valores

Agrupamento de Escolas de Mira de Aire e Alvados
Aviso n.o 13 745/2006

14

A classificação profissional produz efeitos a partir de 1 de Setembro
de 2004.
7 de Novembro de 2006. — O Director-Geral, Diogo Simões Pereira.

Nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, torna-se público que se encontra
afixada no placard dos Serviços Administrativos a lista de antiguidade
do pessoal docente deste Agrupamento de Escolas reportada a 31
de Agosto de 2006.
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Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República para apresentarem reclamação
ao dirigente máximo dos serviços.
4 de Dezembro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
(Assinatura ilegível.)

Direcção Regional de Educação de Lisboa

afixada no placard da sala dos professores da Escola E. B. 2, 3/S de
Lanheses a lista de antiguidade do pessoal docente do Agrupamento
Vertical de Escolas de Arga e Lima, reportada a 31 de Agosto de
2006.
Os professores dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo, nos termos do artigo 96.o do referido decreto-lei.
6 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
Manuel Agostinho Sousa Gomes.

Escola Secundária de Camarate
Despacho n.o 26 172/2006
Por despacho da presidente do conselho executivo de 30 de Novembro de 2006, nos termos do n.o 2 do artigo 26.o do Decreto-Lei
n.o 184/2004, de 29 de Julho, foi nomeada para o exercício de funções
de chefe de serviços de Administração Escolar da Escola Secundária
de Camarate, 403490, Camarate, com efeitos a partir de 30 de Novembro de 2006, em regime de substituição e por urgente conveniência
de serviço, Maria Luísa de Azevedo Rodrigues, assistente de administração escolar principal, funcionária do quadro de vinculação de
Camarate, a exercer funções neste estabelecimento de ensino.
30 de Novembro de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
Rossitza Alves.

Direcção Regional de Educação do Norte
Agrupamento Vertical de Escolas André Soares
Aviso n.o 13 746/2006

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Instituto de Meteorologia, I. P.
Despacho (extracto) n.o 26 173/2006
Paula Isabel Ramos Viseu Silva Ferreira Sottomayor Cardia, técnica
superior de 1.a classe de nomeação definitiva do quadro de pessoal
do INETI foi transferida, com a mesma categoria, para o quadro
de pessoal do ex-INMG, com efeitos reportados a 1 de Outubro de
2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Novembro de 2006. — O Vice-Presidente, António Dias
Baptista.
Despacho (extracto) n.o 26 174/2006

Nos termos do n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, conjugado com o artigo 132.o do ECD (Decreto-Lei n.o 1/98, de 2 de Janeiro), torna-se público que a lista de antiguidade do pessoal docente deste estabelecimento de ensino reportada
a 31 de Agosto de 2005 foi aprovada e encontra-se afixada na sede
do Agrupamento, Escola EB 2, 3 André Soares, para consulta dos
interessados.
Da organização da referida lista cabe reclamação no prazo de 30 dias
consecutivos a contar da data de publicação do presente aviso.

Maria de Lourdes de Brito Correia de Carvalho Luiz, técnica profissional especialista de BAD de nomeação definitiva do quadro de
pessoal do Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes, foi
transferida, com a mesma categoria, para o quadro de pessoal do
ex-INMG, com efeitos reportados a 1 de Outubro de 2006. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Novembro de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria Graça Moura.

Despacho (extracto) n.o 26 175/2006

Agrupamento Vertical de Escolas de Arga e Lima
Aviso n.o 13 747/2006
Nos termos do disposto no artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, e para os devidos efeitos, faz-se público que se encontra

21 de Novembro de 2006. — O Vice-Presidente, António Dias
Baptista.

Jacinto João Sacoto da Silva foi nomeado definitivamente, precedendo concurso, na categoria de técnico superior principal, da carreira de técnico superior, do quadro de pessoal do ex-INMG, com
efeitos reportados ao dia 27 de Novembro de 2006, data em que
aceitou o lugar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Dezembro de 2006. — O Vice-Presidente, António Dias Baptista.

PARTE E
UNIVERSIDADE ABERTA

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Despacho (extracto) n.o 26 176/2006

Faculdade de Medicina

Por despacho do presidente do conselho científico, proferido por
delegação de competências, de 20 de Novembro de 2006, foi concedida
equiparação a bolseiro fora do País, nos dias 19 e 20 de Dezembro
do corrente ano, à Doutora Maria João Violante Branco, professora
auxiliar de nomeação definitiva, com contrato administrativo de provimento da Universidade Aberta.

Despacho n.o 26 177/2006

4 de Dezembro de 2006. — A Administradora, Maria das Dores
Castanho Ribeiro.

Ao abrigo do disposto nos artigos 35.o a 41.o do Código do Procedimento Administrativo, no n.o 1 do artigo 25.o dos Estatutos da
Universidade de Coimbra e no uso dos poderes que me foram delegados e subdelegados como presidente do conselho directivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra pelo despacho reitoral
n.o 17 513/2005 (2.a série), de 16 de Agosto, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 156, de 16 de Agosto de 2005, delego e subdelego no Prof. Doutor Manuel Amaro de Matos Santos Rosa, vice-

