1356

Diário da República, 2.ª série — N.º 11 — 16 de janeiro de 2014

denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.”
6 de janeiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder
Fernando Branco Trindade.
207516252
Deliberação (extrato) n.º 53/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo de 23/12/2013:
José António Garcia Amador, Assistente Operacional, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, do
mapa de pessoal deste Instituto, afeto ao Setor de Aprovisionamento e
Património do Departamento de Planeamento e Gestão Patrimonial e
Financeira — determinada a mobilidade interna na categoria, com efeitos a 01 de novembro de 2013, para o exercício de funções no Setor de
Colheita de Sangue e Componentes Sanguíneos, da área Funcional do
Sangue do Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa, pelo período
de 18 meses, nos termos do artigo 59.º e seguintes da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, na sua redação atual.
6 de janeiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder
Fernando Branco Trindade.
207516114
Despacho n.º 730/2014
Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo de 18/12/2013:
José Fernando Macedo Ferreira, Técnico Principal de Análises Clínicas e Saúde Pública, em regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal deste Instituto — autorizado o regime de acumulação de funções privadas, ao abrigo
dos artigos 28.º e 29.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na
Medicina Laboratorial Dr. Carlos Torres, SA, pelo período de um ano,
praticando um horário semanal não superior a 16 horas.
6 de janeiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder
Fernando Branco Trindade.
207515978

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Direção-Geral da Administração Escolar
Declaração de retificação n.º 36/2014
Por terem sido publicados com inexatidão dados relativos à classificação profissional atribuída ao docente Alberto da Silva Gomes, nos
termos do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 287/88, de
19 de agosto, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 155, de 13
de agosto de 2013, através do despacho n.º 10543/2013, retifica-se que
onde se lê «publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 13
de fevereiro de 1994» deve ler-se «publicada no Diário da República,
2.ª série, n.º 34, de 10 de fevereiro de 1994».
25 de novembro de 2013. — O Diretor-Geral, Mário Agostinho Alves
Pereira.
207515175
Despacho (extrato) n.º 731/2014
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 despacho de 13 de dezembro de 2013, foi autorizada a consolidação da
mobilidade interna na categoria da assistente operacional Elisa Neves
Félix no Agrupamento de Escolas de Marinhais, concelho de Salvaterra
de Magos, 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 entre a 1.ª e a 2.ª posição, com produção de
efeitos à data do despacho.
30 de dezembro de 2013. — O Diretor-Geral, Mário Agostinho Pereira.
207520059
Despacho n.º 732/2014
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do Despacho n.º 13020/2008, de
29 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 89, de 8 de

maio de 2008, os professores das escolas públicas do ensino artístico
especializado da música e da dança são dispensados da realização da
profissionalização em serviço, regulada pelo Decreto-Lei n.º 287/88, de
19 de agosto, na redação dada pelos Decretos-Leis n.os 345/89, de 11 de
outubro, 15-A/99, de 19 de janeiro, e 127/2000, de 6 de julho.
Em cumprimento do n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 287/88, no
uso das competências próprias, publica-se a classificação profissional,
atribuída ao professor a seguir indicado.
A classificação profissional corresponde à respetiva habilitação académica e produz efeitos a partir de 1 de setembro de 2009.
Nome

Eduardo Manuel Valente Rodrigues
Resende.

Disciplina do ensino
vocacional
da música

Classificação
profissional
(valores)

M17 — Piano

15

6 de janeiro de 2014. — O Diretor-Geral da Administração Escolar,
Mário Agostinho Alves Pereira.
207519728

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas n.º 2 de Abrantes
Aviso (extrato) n.º 728/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se público que cessou em 11
de dezembro de 2013, por motivo de falecimento, a relação jurídica de
emprego público a professora Isabel Maria de Jesus Grácio, do quadro
do Agrupamento do grupo 500.
8 de janeiro de 2014. — O Presidente da Comissão Administrativa
Provisória, Alcino José Brás Hermínio.
207518942
Aviso (extrato) n.º 729/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se pública lista nominativa
do pessoal docente e não docente deste Agrupamento de Escolas que
se aposentaram no período compreendido entre 1 de janeiro a 31 de
dezembro.
Nomes

Maria de Fátima Alves Filipe . . .
Ana Maria Marques Santos Boavida.
Maria Helena Pereira Leonardo . . .
João Carlos Pina da Costa . . . . . .
Miguel Joaquim de Jesus Alves
Manito.
José António Purificação Nunes . . .
Alexandrina Lopes António Santos

Categoria

Grupo

Data

Professora
Professora

110
200

31-8-2013
31-8-2013

Professora
Professor
Professor

300
410
500

31-9-2013
31-8-2013
31-9-2013

Professor
Assistente
Técnico

530

31-7-2013
30-4-2013

8 de janeiro de 2014. — O Presidente da Comissão Administrativa
Provisória, Alcino José Brás Herminio.
207519874

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, Santarém
Aviso n.º 730/2014
Nos Termos do disposto no artigo 132.º do ECD, torna-se público
que se encontra afixada a partir da presente data, no placard da sala de
professores da sede do Agrupamento, a lista de antiguidade do pessoal
docente com referência a 31 de agosto de 2013.

