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Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira, Esposende

Agrupamento de Escolas de Alcabideche, Cascais

Aviso n.º 2087/2014

Aviso n.º 2085/2014
Em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, torna -se pública a lista unitária de
ordenação final do procedimento concursal comum de recrutamento
para ocupação de dois postos de trabalho em regime de contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, a tempo parcial,
para a carreira de Assistente Operacional, cujo procedimento concursal
foi aberto pelo Aviso n.º 617/2014, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 9, de 14 de janeiro de 2014.
Número
de
ordem

Candidatos

Classificação
(valores)

1.ª
2.ª
3.ª
4.ª
5.º

Isabel Maria Nunes Amante. . . . . . . . . .
Catarina Elizângela Aderito Maciel . . . .
Maria Manuela Claro Galinho dos Santos
Jorge Santos Barreto Filho. . . . . . . . . . .
Ana Soraia da Silva Bragança . . . . . . . .

15,73
15,73
12,69
11,77
a)

Obs.

Nos termos do disposto no artigo 255.º do anexo I à Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro e em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1
do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público
que a assistente operacional deste Agrupamento de Escolas, Mónica
Manuela Pinto Alves Ferreira, cessou a sua relação jurídica de emprego
público, por motivo de Rescisão por Mútuo Acordo ao abrigo da Portaria
n.º 221-A/2013, de 8 de julho, em 31 de dezembro de 2013.
28 de janeiro de 2014. — O Diretor, Albino Casado Neiva.
207583597

Agrupamento de Escolas do Cadaval
Aviso n.º 2088/2014

a) Excluída, candidatura extemporânea

A referida lista foi homologada por despacho do Diretor do Agrupamento, de Escolas de Alcabideche, em 29 de janeiro de 2014, tendo
sido afixada em placard na entrada principal da escola, publicitada na
respetiva página eletrónica.
31 de janeiro de 2014. — O Diretor, António Tecedeiro Gomes.
207585776

Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria, Barcelos
Louvor n.º 138/2014
No momento em que cessa funções neste Agrupamento de Escolas,
por aposentação, entendo que é de inteira justiça louvar e reconhecer
publicamente a Chefe dos Serviços Administrativos, Beatriz Branca de
Matos Vale Santos.
No exercício das suas funções, quer como Chefe dos Serviços Administrativos, quer como assistente técnica, destacou-se pela elevada
qualidade no seu desempenho profissional, bem como por padrões
elevados de dedicação, empenho, sentido de responsabilidade, rigor,
eficácia, disponibilidade, pontualidade e assiduidade.
Como Chefe dos Serviços Administrativos destacou-se ainda pela
capacidade de organização, pelo respeito pela lei e pelos regulamentos,
pelo conhecimento das matérias e pela capacidade de liderança.
Aliou a tudo isto qualidades humanas como a lealdade, a honestidade,
a verticalidade, o companheirismo e o humanismo.
Com a sua ação, ao longo de toda a sua carreira, dignificou e prestigiou, sem dúvida, este Agrupamento de Escolas.
31 de janeiro de 2014. — O Diretor, Manuel David Macedo Lourenço.
207585021

Nos termos do disposto no artigo 19.º e de acordo com o n.º 5 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a nova redação
dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e conforme o estipulado pelas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 5.º do Despacho Normativo
n.º 13-A/2012, de 5 de junho, é por mim nomeado o Docente Paulo
Sérgio Jesus Henriques para o cargo de adjunto da Direção do Agrupamento de Escolas do Cadaval, com efeitos a 21 de outubro de 2013.
30 de janeiro de 2014. — O Diretor, Luís Manuel Martins Mendes.
207581547

Agrupamento de Escolas Caranguejeira — Santa Catarina
da Serra, Leiria
Despacho n.º 2200/2014
Nos termos dos pontos 1 e 2 do artigo 52.º da Lei n.º 83-C/2013,
de 31 de dezembro, por Despacho da Diretora do Agrupamento de
Escolas Caranguejeira — Santa Catarina da Serra, de 27 de janeiro, foi
prorrogada, por acordo entre as partes, a situação de mobilidade interna
intercategorias da Assistente Técnica Clara Maria Salgueiro Simões,
para o exercício das funções de Coordenadora Técnica, para o ano de
dois mil e catorze, com efeitos a um de janeiro.
30 de janeiro de 2014. — A Diretora, Ilda Graciela Duro.
207583994

Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal
Despacho n.º 2201/2014
Nos termos do disposto no artigo 60.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro e, por meu despacho, a Assistente Técnica Alexandra Maria
Teresa da Maia Martins e Cláudio, é nomeada como Coordenadora
Técnica, em mobilidade interna intercategorias, a partir de 1 de outubro
de 2013.
23 de janeiro de 2014. — O Diretor, Hermínio Alexandre Ribeiro da
Cunha Marques.
207584666

Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé
Aviso n.º 2086/2014

Despacho n.º 2202/2014

Ao abrigo da Portaria n.º 221/2013, de 8 de julho e nos termos do
disposto na alínea c) do Artigo 251.º e do Artigo 254.º do Anexo I à
Lei n.º 59/2008., de 11 de setembro e em cumprimento do disposto
na alínea d) do n.º 1 do Artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, faz-se público a lista nominativa do pessoal que cessou
funções por motivo de rescisão por mútuo acordo em 31 de dezembro
de 2013.

Nos termos do disposto no artigo 60.º conjugado com o n.º 5 do
artigo 49.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e, por meu despacho, a Assistente Operacional — Paula Cristina da Silva Matias Sousa,
é nomeada como Encarregada Operacional, em mobilidade interna
intercategorias, a partir de 1 de setembro de 2012.

Nome

Maria da Piedade Carvalho Barros. . .

Categoria

Regime

Assistente téc- Pessoal não
nica.
docente.

31 de janeiro de 2014. — O Diretor, Francisco José Lopes.
207586886

23 de janeiro de 2014. — O Diretor, Hermínio Alexandre Ribeiro da
Cunha Marques.
207584747

Agrupamento de Escolas Coelho e Castro, Santa Maria da Feira
Declaração de retificação n.º 132/2014
Por ter sido publicado com inexatidão no despacho n.º 260/2014,
inserto do Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 7 de janeiro de 2014,

