32

APÊNDICE N.º 71 — II SÉRIE — N.º 98 — 20 de Maio de 2005

Agrupamento de Escolas do Avenal
Aviso n.º 3614/2005 (2.ª série) — AP. — Por despacho de
26 de Abril de 2002 da Senhora Directora Regional Adjunta, Quitéria de Jesus dos Santos Pereira, assistente administrativa especialista — nomeada em regime de substituição, no cargo de chefe de
serviços de administração escolar, com efeitos a partir de 1 de Junho
de 2002.
18 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
José João Limão Meda.

culação de pessoal não docente do distrito de Lisboa em exercício de funções, em regime de substituição, como encarregado de
pessoal auxiliar de acção educativa — nomeado em comissão de
serviço a partir de 5 de Agosto de 2004 na categoria de encarregado de coordenação do pessoal auxiliar de acção educativa, ao
abrigo do disposto no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 184/2004, de
29 de Julho.
24 de Março de 2005. — O Presidente da Comissão Executiva
Instaladora, Fernando Cardoso Gaspar.

Agrupamento de Escolas Mestre Francisco Elias
Agrupamento Vertical de Escolas de D. Pedro II
Louvor n.º 36/2005 — AP. — A comissão executiva instaladora do Agrupamento Vertical de Escolas, D. Pedro II, Moita,
apraz louvar publicamente a professora, Carmelinda da Cruz Silva
Moreira, que ao longo da sua carreira profissional desempenhou
com reconhecida competência, sentido de justiça e dedicação, todas
as actividades inerentes à docência e aos diferentes cargos de natureza pedagógica e administrativa.
30 de Março de 2005. — O Presidente da Comissão Executiva
Instaladora, Fernando Pires da Fonseca.
Louvor n.º 37/2005 — AP. — A comissão executiva instaladora do Agrupamento Vertical de Escolas, D. Pedro II, Moita,
apraz louvar publicamente a funcionária auxiliar de acção
educativa, Emília da Silva Figueira, que ao longo da sua actividade
profissional desempenhou com reconhecida competência, sentido
de justiça e dedicação, todas as actividades inerentes à sua função.

Aviso n.º 3617 (2.ª série) — AP. — Por despacho de 26 de Abril
de 2002 da Senhora Directora Regional Adjunta, Rosa Maria Nunes
Gonçalves David, assistente de administração escolar especialista —
nomeada, em regime de substituição, no cargo de chefe de serviços
de administração escolar, com efeitos a 1 de Junho de 2002.
A Presidente do Conselho Executivo, Maria do Rosário F. Ferreira Vieira.

Agrupamento Vertical de Escolas Michel Giacometti
Despacho n.º 3228/2005 (2.ª série) — AP. — De acordo
com o artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 184/2004 de 29 de Julho:
Foi nomeada em regime de comissão de serviço, para exercer funções de encarregada de coordenação do pessoal auxiliar de acção
educativa, a auxiliar de acção educativa Esmeraldina Costa
Martins, a partir de 5 de Agosto de 2004.

30 de Março de 2005. — O Presidente da Comissão Executiva
Instaladora, Fernando Pires da Fonseca.

18 de Março de 2005. — A Presidente da Comissão Executiva
Instaladora, Maria Manuela de Sousa Barbas.

Agrupamento de Escolas de Fanhões

Despacho n.º 3229/2005 (2.ª série) — AP. — É anulada
a nomeação em regime de comissão de serviço, para exercer funções de encarregada de coordenação do pessoal auxiliar de acção
educativa a auxiliar de acção educativa Esmeraldina da Costa
Martins, conforme despacho n.º 823/2005 (2.ª série), Diário da República, apêndice n.º 20 2.ª Série, n.º 31, de 14 de Fevereiro de 2005.

Louvor n.º 38/2005 — AP. — Louvo a vice-presidente deste
conselho executivo, Idelta da Costa Rodrigues Cocharra Saramago
Ferreira, no momento em que abandona o serviço após ter-se aposentado, pelo espírito de missão com que sempre desempenhou
todas as tarefas de que foi incumbida, para além das suas excepcionais qualidades de carácter, capacidade de trabalho e disponibilidade para o serviço. O conselho pedagógico e assembleia de
escola corroboram com esta iniciativa.
4 de Abril de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria Eugénia Cavalheiro Coelho.

Agrupamento Vertical de Escolas
José Afonso — Alhos Vedros
Louvor n.º 39/2005 — AP. — A chefe de serviços administrativos Viozinda Antunes Cardoso Alves passou à situação de
aposentada, após 37 anos de profícua actividade profissional.
Assim, considero de elementar justiça dar público tributo de
apreço e reconhecimento, pela forma exemplar como soube gerir
ao longo do tempo a sua carreira profissional, pondo ao serviço
da Escola todo o seu saber, disponibilidade e empenho.
4 de Abril de 2005 — A Presidente da Comissão Executiva
Instaladora, Maria da Graça Cunha de Assunção Nabais.

Agrupamento de Escolas
e Jardins-de-Infância — Lourinhã Interior
Aviso n.º 3615/2005 (2.ª série) — AP. — Por despacho de
26 de Abril de 2002 da Senhora Directora Regional Adjunta, Isabel
Maria Moreira Dias Vital Lucas, assistente de administração escolar — nomeada, em regime de substituição, no cargo de chefe de
serviços de administração escolar, com efeitos a 1 de Junho de 2002.

18 de Março de 2005. — A Presidente da Comissão Executiva
Instaladora, Maria Manuela de Sousa Barbas.
Despacho n.º 3230/2005 (2.ª série) — AP. — Por despacho da comissão executiva instaladora é exonerada do cargo de
encarregada do pessoal auxiliar, a auxiliar de acção educativa
Maria Piedade dos Santos Costa Ribeiro, com efeitos a partir de
1 de Agosto de 2004, por manifesta inadaptação no exercício das
funções para as quais foi nomeada.
18 de Março de 2005. — A Presidente da Comissão Executiva
Instaladora, Maria Manuela de Sousa Barbas.

Agrupamento de Escolas de Montijo
Aviso n.º 3618/2005 (2.ª série) — AP. — Maria Manuela
Barrigana da Cruz Oliveira Carvalho, assistente administrativa especialista do quadro de vinculação de pessoal não docente do distrito
de Setúbal em exercício de funções, em regime de substituição,
chefe de serviços administração escolar — nomeada em regime de
substituição a partir de 3 de Março de 2003 na categoria de chefe
de serviços de administração escolar, ao abrigo do disposto no
artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 515/99, de 24 de Novembro.
14 de Março de 2005. — Pelo Presidente da Comissão Executiva Instaladora, Nuno Fernando Bastos Martins Peres.

Direcção Regional de Educação do Norte

Agrupamento Vertical de Escolas Maria Alberta Menéres

Despacho (extracto) n.º 3231/2005 (2.ª série) — AP. —
Por despacho de 12 de Agosto de 2004 do secretário-geral adjunto
da secretaria-geral do Ministério da Educação e por despacho de
16 de Fevereiro de 2005 do director de serviços de recursos humanos
da Direcção Regional de Educação do Norte:

Aviso n.º 3616 (2.ª série) — AP. — Maria Lisete Santos
Rodrigues Claro, auxiliar de acção educativa do quadro de vin-

Autorizada a transferência do assistente administrativo do quadro
único do Ministério da Educação Maria Irene Pereira Gonçalves

O Presidente do Conselho Executivo, Artur Luís Rodrigues Silva.

