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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
Agrupamento de Escolas de Ceira

Aviso n.o 8960/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, e
da circular n.o 30/98/DEGRE, de 11 de Março, faz-se público que
se encontra afixada na sala de professores da escola sede deste Agrupamento a lista de antiguidade do pessoal docente deste estabelecimento de ensino com referência a 31 de Agosto de 2005.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço, nos termos do artigo 96.o do referido decreto-lei.

N.o 198 — 14 de Outubro de 2005

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Despacho (extracto) n.o 21 602/2005 (2.a série). — Por despacho da presidente do conselho directivo da Escola Superior de
Hotelaria e Turismo do Estoril de 27 de Janeiro de 2004:

3 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
Luís Simões Batista França.

Mestre Luís Miguel Lourenço Mendes de Brito, professor-adjunto
de nomeação provisória — autorizada a nomeação definitiva, com
efeitos reportados a 10 de Fevereiro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Direcção Regional de Educação de Lisboa

23 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Directivo,
Eunice Gonçalves.

Agrupamento de Jardins e Escolas de Benavente
Aviso n.o 8961/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se
público que se encontra afixada no placard deste Agrupamento a
lista de antiguidade do pessoal docente com referência a 31 de Agosto
de 2005.
Da referida lista cabe reclamação no prazo de 30 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República ao
dirigente máximo do serviço, de harmonia com o estipulado no
artigo 96.o do citado decreto-lei.
26 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo,
Ana Cristina Caramelo da Mota Leite.

Escola Secundária do Cartaxo
Aviso n.o 8962/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n. 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, conjugado com o artigo 132.o do Estatuto da Carreira Docente, faz-se
público que se encontra afixada para consulta na sala do pessoal
docente a lista de antiguidade com referência a 31 de Agosto de
2005.
Da referida lista cabe reclamação ao dirigente máximo do serviço
no prazo de 30 dias a contar da publicação do presente aviso no
Diário da República.
o

3 de Outubro de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo,
Hélia Maria Duarte Monteiro Baptista.

Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhães
Aviso n.o 8963/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 1 do artigo 132.o do Estatuto da Carreira Docente e no artigo 95.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público que se
encontra afixada no placard da sala dos professores a lista de antiguidade do pessoal docente deste estabelecimento de ensino reportada
à data de 31 de Agosto de 2005.
28 de Setembro de 2005. — A Presidente da Comissão Provisória,
Manuela de Jesus.

MINISTÉRIO DA CULTURA
Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo
Despacho (extracto) n.o 21 603/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Setembro de 2005 do director do Instituto dos Arquivos
Nacionais /Torre do Tombo:
Anabela Coelho de Oliveira e Isabel Maria Sarmento Azevedo Martins
Pereira, técnicas superiores de 2.a classe da carreira de técnico
superior de arquivo do quadro de pessoal do Arquivo Distrital
do Porto — nomeadas definitivamente, precedendo concurso, técnicas superiores de 1.a classe da mesma carreira e quadro.
23 de Setembro de 2005. — O Subdirector, José Maria Salgado.
Despacho (extracto) n.o 21 604/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 de Setembro de 2005 do director do Instituto dos Arquivos
Nacionais /Torre do Tombo:
Maria da Conceição da Torre Fernandes, técnica profissional principal
da carreira técnica profissional de arquivo do quadro de pessoal
do Arquivo Distrital do Porto — nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica profissional especialista da mesma carreira e quadro.
26 de Setembro de 2005. — O Subdirector, José Maria Salgado.

Instituto Português do Património Arquitectónico
Despacho (extracto) n.o 21 605/2005 (2.a série). — Por despacho de 30 de Setembro de 2005 da vice-presidente deste Instituto,
por delegação:
Teresa da Paz Sanches de Miranda Mourão, técnica superior de
2.a classe, da carreira técnica superior, do quadro de pessoal da
Direcção Regional de Castelo Branco deste Instituto — nomeada
por transferência para lugar de idênticas categoria e carreira do
quadro de pessoal dos Serviços Centrais deste Instituto.
4 de Outubro de 2005. — O Director, Carlos Aleixo Viegas.

Direcção Regional de Educação do Norte

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Agrupamento de Escolas da Zona Norte
do Concelho de Vila Pouca de Aguiar

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Aviso n.o 8964/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, torna-se público
que se encontra afixada no placard da sede do Agrupamento a lista
de antiguidade do pessoal docente do Agrupamento de Escolas da
Zona Norte do Concelho de Vila Pouca de Aguiar reportada a 31
de Agosto de 2005.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação junto ao dirigente
máximo do serviço.
30 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
Joaquim Moreira Martins.

Direcção Regional de Gestão e Desenvolvimento dos Recursos
Aviso n.o 19/2005/M (2.a série). — 1 — Nos termos do disposto
no Regulamento do Estágio da Carreira dos Técnicos Superiores de
Saúde, aprovado pela Portaria n.o 796/94, de 7 de Setembro, dos
Ministros das Finanças e da Saúde, adaptada à Região Autónoma
da Madeira pela Portaria n.o 226/2004, de 30 de Dezembro, da Vice-Presidência do Governo Regional e das Secretarias Regionais dos
Assuntos Sociais e do Plano e Finanças, nos Decretos-Leis n.os 414/91,
de 22 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 241/94, de 22 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.o 501/99, de
19 de Novembro, bem como no disposto pela Portaria n.o 931/94,

