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APÊNDICE N.o 133 — II SÉRIE — N.o 194 — 10 de Outubro de 2005

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 6220/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da Ministra da Educação de 18 de Agosto de 2005:
António João Terra Esteves, técnico superior de 1.a classe da carreira
técnica superior do quadro único dos serviços centrais, regionais
e tutelados do Ministério da Educação — concedida a renovação
da licença especial para o exercício de funções públicas ou de interesse público em Macau, para o período de 1 de Setembro de
2005 a 31 de Agosto de 2006.
25 de Agosto de 2005. — A Chefe de Divisão de Administração
de Pessoal e Expediente, Maria Fernanda Manteigas.
Despacho (extracto) n.o 6221/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho da Ministra da Educação de 18 de Agosto de 2005:
Júlia Maria Martins Brito, assessora principal da carreira de consultor
jurídico do quadro único dos serviços centrais, regionais e tutelados
do Ministério da Educação — concedida a renovação da licença
especial para o exercício de funções públicas ou de interesse público
em Macau, para o período de 1 de Agosto de 2005 a 31 de Julho
de 2007.
25 de Agosto de 2005. — A Chefe de Divisão de Administração
de Pessoal e Expediente, Maria Fernanda Manteigas.
Despacho (extracto) n.o 6222/2005 (2.a série) — AP. — Por
despacho de 2 de Setembro de 2005 do secretário-geral:
Maria Adília Rodrigues Silva Alves, assistente administrativa especialista do quadro único do pessoal dos serviços centrais, regionais
e tutelados do Ministério da Educação — nomeada, em regime de
substituição, como chefe de secção, com efeitos à data do despacho.
(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)
6 de Setembro de 2005. — A Chefe de Divisão de Administração
de Pessoal e Expediente, Maria Fernanda Manteigas.

Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação
Despacho (extracto) n.o 6223/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 24 de Agosto de 2005, proferido no uso de competência subddelegada:
o

José João Matias Pereira, monitor da extinta Escola do EBM n. 1384
de Carnide — autorizada a sua integração no quadro de vinculação
do pessoal não docente dos estabelecimentos de ensino não superior
do distrito de Lisboa na categoria de assistente administrativo especialista, escalão 5, índice 337, ao abrigo da alínea c) do artigo 4.o
do Decreto-Lei n.o 246/83, de 9 de Junho. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Agosto de 2005. — A Subdirectora-Geral, Idalete Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 6224/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 3 de Agosto de 2005, proferido no uso de competência subdelegada:
Maria Mercedes Ferreira Mascarenhas, cozinheira do quadro distrital
de vinculação de Coimbra — autorizada a transferência e a nomeação em comissão de serviço extraordinária para a carreira de auxiliar
de acção educativa de nível 1 da carreira de auxiliar de acção educativa, índice 170, do quadro distrital de vinculação de Viseu, nos
termos dos n.os 2 e 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99,
de 19 de Novembro, e para os efeitos previstos no n.o 3 do mesmo
artigo. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

dinária, para a carreira de auxiliar de acção educativa de nível 1,
da carreira de auxiliar de acção educativa, índice 170, do quadro
distrital de vinculação de Beja, nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, e para os efeitos
previstos no n.o 3 do mesmo artigo. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
3 de Agosto de 2005. — A Subdirectora-Geral, Idalete Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 6226/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 3 de Agosto de 2005, proferido no uso de competência subdelegada, na sequência de despacho de concordância de
11 de Março de 2002, do administrador do ICERR — Instituto para
a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária:
António Manuel Bergano Caçador, condutor de máquinas pesadas
do quadro de pessoal da ex-JAE (Junta Autónoma de Estradas) — autorizada a transferência e a nomeação, em comissão de
serviço extraordinária, para a carreira de auxiliar de acção educativa
de nível 1, da carreira de auxiliar de acção educativa, índice 233,
do quadro distrital de vinculação de Beja, nos termos dos n.os 2
e 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro,
e para os efeitos previstos no n.o 3 do mesmo artigo. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Agosto de 2005. — A Subdirectora-Geral, Idalete Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 6227/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 3 de Agosto de 2005, proferido no uso de competência subdelegada, na sequência do despacho de concordância de
13 de Maio de 2002 do vogal do conselho de administração do
ICERR — Instituto para a Conservação e Exploração da Rede
Rodoviária:
José Francisco Silva Valadas, condutor de máquinas pesadas do quadro de pessoal da ex-Junta Autónoma das Estradas — autorizada
a transferência e a nomeação em comissão de serviço extraordinária
para a carreira de auxiliar de acção educativa, nível 1, da carreira
de auxiliar de acção educativa, índice 238, do quadro distrital de
vinculação de Beja, nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 6.o do
Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, e para os efeitos previstos no n.o 3 do mesmo artigo. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
3 de Agosto de 2005. — A Subdirectora-Geral, Idalete Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 6228/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 17 de Agosto de 2005, proferido no uso de competência subdelegada:
Manuel Santos Fonseca, técnico profissional principal do quadro de
vinculação de pessoal não docente do distrito de Braga — autorizado, de acordo com o estabelecido no n.o 1 do artigo 82.o do
Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, o regresso ao serviço da
situação de licença sem vencimento de longa duração. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Agosto de 2005. — A Subdirectora-Geral, Idalete Gonçalves.
Despacho (extracto) n.o 6229/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 17 de Agosto de 2005, proferido no uso de competência subdelegada:
Fernando Pereira Graça, guarda-nocturno do quadro de vinculação
de pessoal não docente do distrito do Porto — autorizado, de acordo
com o estabelecido no n.o 1 do artigo 82.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, o regresso ao serviço da situação de licença sem
vencimento de longa duração. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

3 de Agosto de 2005. — A Subdirectora-Geral, Idalete Gonçalves.

24 de Agosto de 2005. — A Subdirectora-Geral, Idalete Gonçalves.

Despacho (extracto) n.o 6225/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 3 de Agosto de 2005, proferido no uso de competência subdelegada, na sequência de despacho de concordância de
30 de Setembro de 2003, do administrador do ICERR — Instituto
para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária:

Despacho (extracto) n.o 6230/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 29 de Agosto de 2005, no uso de competência
subdelegada:

José Joaquim Rocha Pernial, condutor de máquinas pesadas do quadro
de pessoal da ex-JAE (Junta Autónoma de Estradas) — autorizada
a transferência e a nomeação, em comissão de serviço extraor-

Lúcia Maria Mendes Fragoso Neves, psicóloga de 1.a classe, pertencente ao quadro de vinculação dos serviços de psicologia e orientação da Direcção Regional de Educação do Norte, a exercer funções na Escola Secundária com 3.o Ciclo do Ensino Básico de Oliveira de Douro (403349) — concedida, ao abrigo do artigo 3.o, n.o 1,

