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Listagem n.º 150/2005 (2.ª série) — AP. — Nomeadas, por
despacho de 1 de Setembro de 1998 do Director Regional de Educação do Norte, precedendo concurso, nos termos da alínea a) do
n.º 1 do artigo 14.º e artigo 9.º do D ecreto-Lei n.º 348/93, de 18/11,
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 16/96, de 08/03, alínea a)
do n.º 1 do artigo 64.º e artigo 65.º do Estatuto da Carreira Docente,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28/04, com as alterações dadas pelo Decreto-Lei n.º 1/98 de 02/01, as professores com
nomeação definitiva, a seguir indicadas, para o Quadro de Zona
Pedagógica de Viana do Castelo:
Grupo
Nome
Código

Designação

21
23

8.º Grupo B
10.º Grupo A

Maria Margarida Araújo Ventura Meixedo.
Maria do Céu Costa Rodrigues Martins.

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Abril de 2005. — O Coordenador, Aristides Martins Sousa.
Rectificação n.º 251/2005 — AP. — Por ter sido publicado
com inexactidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 81, apêndice n.º 41/2004, o aviso n.º 2330/2004 (2.ª série) — AP, rectifica-se que onde se lê «(...) relativos ao ano escolar 2001/2002 (...)»
deve ler-se «(…) relativos ao ano escolar 2002/2003 (…)», e no
aviso n.º 2334/2004 (2.ª série) — AP, publicado no Diário da
Republica, n.º 81, de 5 de Abril de 2004, apêndice n.º 41/2004,
onde se lê: «(…)1 de Setembro de 1999 (…)» deve ler-se «(…)
1 de Setembro de 2002 (…)» e onde se lê «Escola Básica dos 2.º
e 3.º ciclos de Monção (310451)» deve ler-se «Escola Básica dos 2.º
e 3.º ciclos com Ensino Secundário Pintor José de Brito (346020)»
21 de Abril de 2005. — O Coordenador, Aristides Martins Sousa.

Agrupamento de Escolas Bernardino Machado
Aviso n.º 3620/2005 (2.ª série) — AP. — Conforme determina
o n.º 1 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 184/2004 de 29 de Julho de
2004, nomeio para exercer funções de chefe de Serviços de Administração Escolar do Agrupamento Vertical de Escolas Bernardino
Machado — Joane, a assistente de administração escolar especialista,
Olívia Manuela de Abreu Barbosa, em regime de substituição, a partir de 19 de Janeiro de 2005.
31 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
Alfredo da Conceição Gonçalves de Lima.

Agrupamento Horizontal de Escolas de Boavista, Lousada
Despacho n.º 3238/2005 (2.ª série) — AP. — Ao abrigo
dos poderes que me são conferidos pelo artigo 26.º, do Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de Julho:
Designo para o exercício de funções de chefe dos Serviços de
Administração Escolar, em regime de substituição, a assistente
de administração escolar Francelina da Silva Dias, na sequência
da aposentação da sua antecessora, a chefe dos serviços de administração escolar Maria Sílvia Mendonça de Gouveia Fonseca (despacho de 14 de Março de 2005, da Caixa Geral de Aposentações).
Às funções desempenhadas em regime de substituição cabe o vencimento mensal ilíquido correspondente ao escalão 1, índice 370,
da tabela de vencimentos do regime geral. A designação produz
efeitos a 29 de Março de 2005.
8 de Abril de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo,
Adélia Regina Lopes Soares Ferreira.
Despacho n.º 3239/2005 (2.ª série) — AP. — Ao abrigo
dos poderes que me são conferidos pelo n.º 1, do artigo 4.º, do
Decreto-Lei n.º 515/99, de 24 de Novembro:
Designo para o exercício de funções de chefe dos serviços de administração escolar, em regime de substituição, a assistente de
administração escolar Francelina da Silva Dias, na sequência da
aposentação da sua antecessora, a chefe dos serviços de administração escolar Maria Síl via Mendonça de Gouveia Fonseca (despacho de 14 de Março de 2005, da Caixa Geral de Aposentações).
Às funções desempenhadas em regime de substituição cabe o vencimento mensal ilíquido correspondente ao escalão 1, índice 370,

da tabela de vencimentos do regime geral. A designação produz
efeitos a 29 de Março de 2005.
8 de Abril de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo,
Adélia Regina Lopes Soares Ferreira.

Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos
Despacho n.º 3240/2005 (2.ª série) — AP. — Filinto
Virgílio Ramos Lima, presidente do Conselho Executivo da Escola
EB 2,3 Teixeira Lopes em Vila Nova de Gaia:
Designo a partir de 18 de Dezembro de 2004 para exercer funções de chefe de serviços da administração escolar em regime de
substituição a assistente administrativa especialista, Maria de Lourdes
Sampaio Gomes, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 515/99, artigo 40.º,
em virtude da titular se encontrar em regime de atestado médico
desde 18 de Novembro de 2004.
14 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
Filinto Virgílio Ramos Lima.

Agrupamento Vertical de São Martinho
Louvor n.º 40/2005 — AP. — No momento em que passa à
aposentação, é-me grato louvar a professora do quadro geral Carlota
Filomena de Brito Ferreira, pela forma extremamente competente
como desempenhou as tarefas que lhe foram confiadas. A disponibilidade e empenho com que desenvolveu os trabalhos que lhe
foram atribuídos, justificam o meu reconhecimento público.
13 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
José Manuel Queijo Barbosa.
Louvor n.º 41/2005 — AP. — No momento em que passa à
aposentação, é-me grato louvar a professora do quadro geral Natividade dos Anjos Delgado Martins, pela forma extremamente competente como desempenhou as tarefas que lhe foram confiadas. A disponibilidade e empenho com que desenvolveu os trabalhos que lhe
foram atribuídos, justificam o meu reconhecimento público.
13 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
José Manuel Queijo Barbosa.

Escola Secundária São Pedro da Cova
Aviso n.º 3621/2005 (2.ª série) — AP. — Dando cumprimento
ao artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, designo,
ao abrigo do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 184/04, de
29 de Julho, o auxiliar da acção educativa do Quadro de Vinculação
do Pessoal não docente do distrito do Porto, Serafim das Neves
Martins, para o cargo de encarregado de coordenação do pessoal
auxiliar da acção educativa, em comissão de serviço desta escola.
O presente despacho produz efeitos a partir de 5 de Agosto de 2004.
4 de Abril de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo,
Teresa Maria Moura Castro Gandra.
Aviso n.º 3622/2005 (2.ª série) — AP. — Dando cumprimento ao artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro,
designo, ao abrigo do disposto no artigo 40.º do Decreto-Lei 515/99,
de 24 de Novembro, o auxiliar da acção educativa do quadro de
vinculação do pessoal não docente do distrito do Porto, Serafim das
Neves Martins, para o cargo de encarregado do pessoal auxiliar de
acção educativa, em regime de substituição deste escola. O presente
despacho produz efeitos desde 1 de Janeiro de 2001, data de efectivo início de funções do funcionário.
4 de Abril de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo,
Teresa Maria Moura Castro Gandra.

Agrupamento Vertical São Pedro de Pedroso
Rectificação n.º 252/2005 — AP. — Por ter sido publicado
com inexactidão nos Diários da República, 2.ª Série, n.º 257, apêndice n.º 129, de 2 de Novembro de 2004 e apêndice n.º 37, 2.ª série
n.º 55 de 18 de Março de 2005, rectifica-se onde se «Maria José
Almeida Pereira» deve ler-se «Maria José Moreira Pereira».
18 de Abril de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo,
(Assinatura ilegível.)

