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Motorista de ligeiros, com a remuneração de 457,13 euros:
Alfredo José Ferreira da Silva Coutinho, com efeitos a 18 de Maio
de 2006.
(Não carecem de fiscalização prévia. Não são devidos emolumentos.)
6 de Novembro de 2006. — O Coordenador, José Agostinho Dias
de Castro e Freitas.
3000219772

Contrato
Por despacho de vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de 21 de Junho de 2006:
Cátia Sofia Ferreira dos Santos — ratificado o contrato de trabalho a termo certo, celebrado pelo prazo de três meses renovável por
um único e igual período, para o exercício de funções equivalentes às
de assistente administrativo, com a remuneração de 640,62 euros, para
os Serviços de Âmbito Sub-Regional, com efeitos a 16 de Março de
2006. (Não carece de fiscalização prévia. Não são devidos emolumentos.)
7 de Novembro de 2006. — O Coordenador, José Agostinho Dias
de Castro e Freitas.
3000219764

Direcção-Geral da Saúde
Hospital de Júlio de Matos
Despacho (extracto)
Por despacho de 8 de Novembro de 2006 da vogal executiva conselho de administração da Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo:
Maria Manuela Vinagre Monteiro, assessora superior de saúde, ramo
farmácia, do quadro de pessoal do Hospital Pulido Valente, E. P. E. —
autorizada a prorrogação da sua requisição por mais um ano, com
efeitos a partir de 1 de Maio de 2006. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
27 de Novembro de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Maria Armanda Miranda.
3000222295

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direcção Regional de Educação do Norte
Escola Secundária de Fafe
Louvor n.º 1/2006
Cristina Celina Nogueira da Silva é professora do quadro de nomeação definitiva, do 4.º Grupo A, código de recrutamento 510, desde
1993, neste estabelecimento de ensino.
Profissional de referência, desempenhou uma diversidade de cargos
com elevado sentido na prossecução do serviço público e no saber
servir a nobre causa pedagógica. Tem um passado lectivo repleto de
êxitos, intervenções pedagógicas de elevada qualidade, orientações do
currículo arrojadas que norteiam os mais novos e estimulam os mais
velhos.
Apaixonada pela pedagogia das ciências experimentais, dedica parte do seu tempo à sua didáctica com brilhantismo, inovação e arrojado sentido de proficiência. Entusiasma-se e entusiasma sempre que
apresenta trabalhos didácticos no âmbito das suas teses de mestrado e
de doutoranda. É uma professora de alma grande, de larga visão, de
total dedicação. Lecciona centrando o aluno/formando no processo
ensino-aprendizagem-estudo no que concerne à aquisição de competências estabelecidas e de objectivos terminais definidos. Leva-os à
comunicação e à aprendizagem sem dogmas nem subterfúgios. Concebe o ensino/aprendizagem/estudo como uma construção colectiva e
empenhada de todos os intervenientes no processo educativo. Possui
uma enorme convicção na utilidade pedagógica dos materiais e metodologias diversificados e no seu potencial na aprendizagem através
dos mesmos. É inovadora, arrojada e consciente.
O seu trabalho no CRE/BE foi reconhecido por toda a comunidade
escolar. Trabalhadora, leal, orienta-se no sentido da qualidade do de-

sempenho e consequente eficácia nas aprendizagens e resultados de
qualidade.
Como coordenadora da «Comissão dos 30 anos da Escola» desenvolveu um trabalho exímio, modelar e irrepreensível, de grande dignidade e proficiência, que projectou a Escola e Fafe para além da
Região Norte.
É uma pessoa singularmente simples, empática, comunicativa, desinteressada, voluntária de primeira linha. Não foge ao trabalho, à
palavra bem intencionada, nem vacila em momentos de pesada empreitada.
Possui um singular sentimento de amizade que é inquebrantável,
mesmo nos momentos mais frios, de desafio, de grave desconforto.
Como profissional e como pessoa merece o presente louvor para
evidenciar o mérito à competência funcional e referência a seguir por
todos.
20 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo, José Fernando de Sousa Caetano.
3000220801

Louvor n.º 2/2006
Maria José Mendes Cerdeira é professora do quadro de nomeação
definitiva, do 1.º Grupo, código de recrutamento 500, desde 1993,
neste estabelecimento de ensino.
Exerce a profissão com orgulho, postura e sensibilidade. Mantém
com os seus alunos uma relação de amizade e simpatia que excede,
sem fracturas, o pretendido, e desenvolve-lhes, com harmonia, os
valores que consubstanciam o civismo como alicerce educativo a prosseguir neste estabelecimento de ensino e educação.
O lado maternal evidencia-lhe a preocupação que confere ao corpo discente na sua actividade educativa. Oferece a sua educação como
estímulo e realça a sua importância na sociedade que pretende construir — a sociedade de valores e sentimentos.
Simpática, alegre, desenha sorrisos encorajadores e, também, enternecedores. Desembaraçada, tem, sempre, uma palavra amiga nos
momentos difíceis, procurando, com profunda empatia, vencer o
desânimo, a desilusão, o cansaço.
Procura, cultiva e desenvolve a amizade, dela fazendo um culto singular que só ela consegue conceber, aperfeiçoar e dar visibilidade.
Participou na «Comissão dos 30 anos da Escola», tendo sido um
dos elementos fulcrais na sua dinamização, congregação e efectivação. O trabalho não a afastou, do rumo traçado para a excelência
do resultado. As dificuldades foram vencidas, de forma firme e
gregária, não causando perturbação desconfortante, imaginária ou
fingida.
Sabe ser activa, amiga e companheira. Oferece espontaneidade,
reconhecimento e, também, adequado sentido de recato. É uma mulher de coração enorme, de visão brilhante e profuso sentimento.
Com tudo isto merece o presente louvor para evidenciar o mérito
à competência funcional e referência a seguir por todos.
21 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo, José Fernando de Sousa Caetano.
3000220803

Louvor n.º 3/2006
Maria Isabel Leite Peixoto Magalhães é assistente de administração escolar, desde 1996, neste estabelecimento de ensino.
Funcionária diligente, prestável e educada, possui um modelar sentido de serviço que todos os que com ela privam reconhecem e comprovam. Tem capacidade de trabalho e de organização. Zelosa e cuidada apresenta desempenhos irrepreensíveis. Possui as qualidades que
lhe propiciam uma notável adaptação funcional. Evidencia interesse
em prosseguir a formação e o melhoramento ininterrupto do seu
desempenho de forma a prestigiar os serviços e a servir irrepreensivelmente os utentes. Possui um extraordinário sentido de dever que
merece ser assinalado e seguido por todos. É leal, obediente e profundamente competente.
Desenvolve aptidões no âmbito do serviço a que se dedica, permitindo-lhe, em liberdade, o modo de se promover e de se evidenciar
nas funções que desempenha sem perder o sentido da qualidade e da
prossecução do serviço público.
Exerce as funções que lhe são atribuídas, sob orientação da chefe
de serviços administrativos, de forma exímia, cautelosa e subordinada
aos exigentes padrões de eficácia e legalidade.
Lida, em simultâneo, com situações complexas solucionando as
questões-problema com eficácia, transparência e serenidade.

