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torna-se público que, por despacho do Exmo. Sr. Presidente do Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, datado de 21 de fevereiro de 2014, foi autorizada a aplicação faseada do segundo método
de seleção obrigatório, considerando-se a constituição da tranche de
candidatos um número quinze vezes superior ao número de postos de
trabalho em oferta.
24 de fevereiro de 2014. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, Paula Caires da Luz.
207647221

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Direção-Geral da Administração Escolar
Despacho n.º 3470/2014
Nos termos do Decreto-Lei n.º 432/77, de 15 de outubro, foi alterada,
por meu despacho de hoje, no uso das competências próprias previstas
naquele diploma, a classificação profissional publicada através do Despacho n.º 6157/2005, no Diário da República 2.ª série, n.º 57, de 22 de
março de 2005, da professora a seguir indicada por ter adquirido nova
habilitação académica, para a disciplina do ensino vocacional da música
em que concluiu, no ano letivo de 2003-2004, a profissionalização em
serviço, através da Universidade de Aveiro, ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 287/88, de 19 de agosto, com a nova redação dada pelo Decreto-Lei
n.º 345/89, de 11 de outubro.
Disciplina do ensino Classificação
vocacional da Música profissional

Nome

Isabel Cristina Oliveira Santos

M 17

13

Instituição
de ensino superior

Universidade de
Aveiro.

26 de dezembro de 2013. — O Diretor-Geral da Administração Escolar, Mário Agostinho Alves Pereira.
207649669

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas Caranguejeira — Santa Catarina
da Serra, Leiria
Aviso n.º 3234/2014
Nos termos da alínea d) do n.º 1, artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, faz-se público que, ao abrigo do Programa de Rescisões
por Mútuo Acordo (PRMA), regulamentado pela Portaria n.º 221-A/2013,
de 8 de julho, foi celebrado com efeitos a 31 de dezembro de 2013, entre
o Agrupamento de Escolas Caranguejeira — Santa Catarina da Serra e a
trabalhadora abaixo indicada, acordo de cessação do contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado.
Maria Augusta Dias Braz da Costa, Assistente Operacional.
25 de fevereiro de 2014. — A Diretora, Ilda Graciela Duro.
207646582

Agrupamento de Escolas de Colmeias, Leiria
Aviso (extrato) n.º 3235/2014
Lista de Antiguidade — Pessoal Não Docente
Nos termos 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 foi afixado no placard da sala de
pessoal desta Escola a lista de antiguidade do pessoal não docente deste
estabelecimento de ensino reportada a 31 de dezembro de 2013.
Os funcionários dispõem de 30 dias, a contar da data da publicação
deste Aviso no Diário da República, para reclamação ao dirigente máximo do serviço.
24 de fevereiro de 2014. — O Diretor, Fernando Paulo Mateus
Elias.
207646769

Aviso (extrato) n.º 3236/2014
Lista de antiguidade do pessoal docente
Faz-se público que se encontra afixada no placard da sala de professores da escola sede deste Agrupamento a lista de antiguidade do pessoal
docente, com referência a 31 de agosto de 2013, organizada nos termos
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 em vigor.
Cabe reclamação ao dirigente máximo do serviço no prazo de 30 dias
a contar da data de publicação deste aviso no Diário da República.
24 de fevereiro de 2014. — O Diretor, Fernando Paulo Mateus Elias.
207647262

Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste
Aviso n.º 3237/2014
Nos termos 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 2013.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação deste
aviso no Diário da República para reclamação do dirigente máximo
do serviço.
25 de fevereiro de 2014. — O Diretor, António Jorge Macedo Pimentel.
207649369
Aviso n.º 3238/2014
Nos termos 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 não docente com referência a 31 de
dezembro de 2013.
Os interessados dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente máximo do serviço.
25 de fevereiro de 2014. — O Diretor, António Jorge Macedo Pimentel.
207648356

Agrupamento de Escolas de Redondo
Aviso n.º 3239/2014
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 132.º do ECD conjugado
com o artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31/03, faz-se público
que se encontra afixada na sala dos professores a lista de antiguidade
do Pessoal Docente, reportada a 31 de agosto de 2013.
Os Docentes dispõem de 30 dias a contar do dia seguinte ao da publicitação do presente aviso no Diário da República, para reclamação
ao dirigente máximo do serviço, nos termos do artigo 96 do citado
Decreto-Lei n.º 100/99.
1 de fevereiro de 2014. — A Diretora, Anabela Água Morna da
Silva.
207649352
Aviso n.º 3240/2014
Nos termos do disposto no artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de março, para os devidos efeitos faz-se público que se encontra afixada no placard do Pessoal Não Docente da Escola Sede deste
Agrupamento, a lista de antiguidade do pessoal não docente, reportada
a 31 de dezembro de 2013.
O pessoal não docente dispõe de 30 dias consecutivos a contar da
data da publicação deste aviso para reclamação ao dirigente do serviço,
nos termos do artigo 96 do Decreto-Lei n.º 100/99.
1 de fevereiro de 2014. — A Diretora, Anabela Água Morna da
Silva.
207649458

Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, Azambuja
Aviso n.º 3241/2014
Por despacho de 31 de agosto de 2013, da diretora do Agrupamento de
Escolas Vale Aveiras, foi nomeada adjunta da Diretora do Agrupamento,

