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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Direcção Regional de Educação de Lisboa
Escola Secundária/3.o Ciclo de Azambuja
o

a

Aviso n. 4762/2006 (2. série). — Nos termos do n. 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que se encontra afixada nos Serviços de Administração Escolar a
lista de antiguidade do pessoal não docente reportada a 31 de Dezembro de 2005.
Da lista cabe reclamação ao dirigente máximo dos serviços no prazo
de 30 dias a contar da publicação no Diário da República.
o
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Os interessados dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamar ao dirigente dos
serviços.
28 de Março de 2006. — O Presidente da Comissão Executiva Instaladora, António dos Santos da Silva Grangeia.

Escola E. B. 2, 3 Paulo Quintela

3 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo, José
Manuel Leitão Pires Franco.

Aviso n.o 4768/2006 (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
para os devidos efeitos, faz-se público que se encontra afixada no
placard desta Escola a lista de antiguidade do pessoal não docente
com referência a 31 de Dezembro de 2005.

Escola Secundária do Monte de Caparica

30 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo, Germano Alberto Rocha Lima.

Aviso n.o 4763/2006 (2.a série). — Em cumprimento do disposto
no n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março,
faz-se público que se encontra afixada nesta Escola a lista de antiguidade do pessoal não docente.
Da referida lista cabe reclamação, a apresentar pelos interessados
ao dirigiente máximo do serviço, no prazo de 30 dias a contar da
data da publicação deste aviso.
3 de Março de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
Manuela Maria Albuquerque R. P. Carolino.

Inspecção-Geral da Educação
Aviso n.o 4769/2006 (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, para consulta, nos serviços centrais
e delegações regionais a lista de antiguidade do pessoal do quadro
da Inspecção-Geral da Educação, com referência a 31 de Dezembro
de 2005.
Da referida lista cabe reclamação no prazo de 30 dias a contar
da data da publicação deste aviso.

Agrupamento de Escolas de Pataias

27 de Março de 2006. — A Inspectora-Geral, Conceição Castro
Ramos.

Aviso n.o 4764/2006 (2.a série). — Nos termos do n.o 3 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que foi afixada, para consulta, a lista de antiguidade dos funcionários
e agentes — pessoal não docente deste Agrupamento de Escolas com
referência a 31 de Dezembro de 2005.
Os funcionários e agentes dispõem de 30 dias a contar da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.

Aviso n.o 4770/2006 (2.a série). — Por despacho de 22 de Março
de 2006 do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, no uso
da competência que lhe é atribuída pela alínea b) do n.o 1.1 do despacho n.o 11 530/2005 (2.a série), de 29 de Abril, da Ministra da Educação, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 99, de 23 de
Maio de 2005:

31 de Março de 2006. — Pelo Presidente do Conselho Executivo,
(Assinatura ilegível.)

Direcção Regional de Educação do Norte
Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho
Aviso n.o 4765/2006 (2.a série). — Torna-se público que se
encontra afixada na sala do pessoal não docente as listas de antiguidade
do pessoal não docente deste estabelecimento de ensino reportadas
de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2005, de acordo com o artigo 95.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março.

Anabela de Moura Alves Pereira, professora da Escola E. B. 2, 3
Pedro Nunes, em Alcácer do Sal — aplicada a pena de demissão,
prevista na alínea f) do n.o 1 do artigo 11.o do Estatuto Disciplinar
dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional
e Local, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 24/84, de 16 de Janeiro,
devendo ainda repor a quantia de E 10 596,67 nos cofres do Estado,
na sequência do processo disciplinar n.o 10.07/012-2003/DRA que
lhe foi instaurado.
31 de Março de 2006. — Pela Chefe de Divisão do Gabinete de
Apoio Jurídico, (Assinatura ilegível.)

MINISTÉRIO DA CULTURA

30 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo, José
Octávio Soares Mesquita.

Instituto Português do Património Arquitectónico

Agrupamento Vertical de Escolas Júlio-Saúl Dias

Despacho (extracto) n.o 8642/2006 (2.a série). — Por meu despacho de 3 de Abril de 2006:

Aviso n.o 4766/2006 (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, faz-se
público que se encontra afixada no placard existente nesta Escola,
para o efeito, a lista de antiguidade do pessoal não docente deste
estabelecimento de ensino com referência a 31 de Dezembro de 2005.
Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da publicação deste
aviso no Diário da República.

Rui Manuel Cordeiro de Vieira Rasquilho, docente do quadro de
nomeação definitiva na Escola Secundária Elias Garcia, Sobreda
da Caparica — nomeado, em comissão de serviço, na sequência
de concurso, director do Mosteiro de Alcobaça, com efeitos reportados à data do despacho de nomeação, de acordo com a proposta
do júri do concurso, por ter sido o candidato que naquele concurso
obteve a melhor pontuação e por ter demonstrado ser o mais qualificado para o exercício do cargo.

o

27 de Março de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo, Anabela de Jesus Fernandes da Silva.

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Douro
Aviso n.o 4767/2006 (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 da entrada dos Serviços
Administrativos da Escola E. B. 2/3 Escultor António Fernandes de
Sá — Gervide a lista de antiguidade do pessoal não docente deste
estabelecimento de ensino abrangido pelo citado decreto-lei referente
ao ano de 2005.

3 de Abril de 2006. — O Presidente, Elísio Summavielle.
Nota curricular
Rui Manuel Cordeiro de Vieira Rasquilho.
Licenciado em História pela Universidade de Lisboa, professor do
quadro da Escola 2, 3 Elias Garcia.
Professor secretário do Departamento de Estrangeiros da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa, 1975-1979.
Vogal da comissão instaladora da Faculdade de Pedagogia da Universidade de Lisboa, 1976-1977.
Presidente da comissão organizadora da Campanha Nacional para
a Defesa do Património, 1980.

