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Escola Secundária da Mealhada
Aviso n.o 21 092/2007

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 afixada no placard
da sala dos professores desta Escola a lista de antiguidade do pessoal
docente deste estabelecimento de ensino reportada a 31 de Agosto
de 2007.
Os docentes dispõem de 30 dias, a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República, para reclamação ao dirigente
máximo dos serviços.
17 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
Fernando José Nunes Trindade.

Escola Secundária/3 de Pinhal do Rei da Marinha Grande
Aviso (extracto) n.o 21 093/2007
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 se encontra afixada na sala de
professores desta Escola a lista de antiguidade do pessoal docente
deste estabelecimento de ensino, reportada a 31 de Agosto de 2003.
Da referida lista cabe reclamação ao dirigente máximo do serviço,
no prazo de 30 dias a contar da data da publicação deste aviso.

referência a 31 de Agosto de 2007, organizada nos termos do artigo 95.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março.
Da organização da lista cabe reclamação ao dirigente máximo do
serviço no prazo de 30 dias a contar da data da publicação deste
Aviso no Diário da República.
10 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria João Henriques Pereira.

Agrupamento de Escolas do Sabugal
Aviso (extracto) n.o 21 095/2007
Nos termos do disposto no artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, faz-se público que se encontra afixada nos locais
habituais desta Escola a lista de antiguidade do pessoal docente em
referência a 31 de Agosto de 2007.
Os interessados dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo de serviço.
17 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
João Carlos Gonçalves Vila Flor.

Agrupamento de Escolas de Seia
Aviso n.o 21 096/2007

16 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Lígia Maria Pascoal de Almeida.

Agrupamento de Escolas Públicas
do Concelho de Proença-a-Nova
Aviso n.o 21 094/2007
Faz-se público que se encontra afixada no placard da sala de professores da Escola EB 2.o, 3.o/S Pedro da Fonseca de Proença-a-Nova
a lista de antiguidade do pessoal docente deste Agrupamento com

Por despacho de 24 de Julho de 2007 do presidente do conselho
executivo do Agrupamento de Escolas de Seia, no uso das competências que lhe foram delegadas no n.o 1.1 do despacho n.o 23 189/2006,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 219, de 14 de Novembro
de 2006, foram transferidos para lugares do quadro de escola, nos
termos das alíneas c) do n.o 1 do artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 20/2006,
de 31 de Janeiro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 35/2007,
de 15 de Fevereiro, e a) do n.o 1 do artigo 64.o e do artigo 65.o
do ECD, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 139-A/90, de 28 de Abril,
com as alterações dadas pelo Decreto-Lei n.o 1/98, de 2 de Janeiro,
os professores do quadro de nomeação definitiva a seguir indicados:

Grupo

Nome

Da escola

Código

Para a escola

Código

110
110
500

Maria Antonieta Alves Garcia Nunes . . . . . .
Maria Teresa Fontes Ferreira Monteiro . . . .
Graça Maria Bessa de Sousa . . . . . . . . . . . . .

228928
230080
401870

Maria Henriqueta Marques Sobral . . . . . . . .

EB 1 de Crestelo — Seia . . . .
EB 1 de Crestelo — Seia . . . .
EB 2, 3 Guilherme Correia de
Carvalho — Seia.
EB 2, 3 Guilherme Correia de
Carvalho — Seia.
EB 2, 3 Guilherme Correia de
Carvalho — Seia.
EB 2, 3 Guilherme Correia de
Carvalho — Seia.

259275
259275
344758

420

EB 1.o Ciclo Lagos Beira . . . . . .
EB 1.o Ciclo Sazes Beira . . . . . .
Escola Secundária c/ 3.o Ciclo de
Gouveia.
EB 2.o e 3.o Ciclos de Trancoso

620

Paulo Alexandre Ferreira Loureiro . . . . . . . .

910

Teresa de Jesus Dias Fernando . . . . . . . . . . .

o

Escola Secundária c/ 3. Ciclo da
Sé — Guarda.
Jardim-de-Infância de Lagares
da Beira.

343304
402886
617404

344758
344758
344758

18 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo, Fernando Alberto Maltez Horta.

Agrupamento de Escolas Silva Gaio
Aviso n.o 21 097/2007
Nos termos do n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, torna-se público que se encontra afixada no placard
da sala dos professores da sede do Agrupamento a lista de antiguidade
do pessoal docente com referência a 31 de Agosto de 2007.
Os professores dispõem de 30 dias a partir da publicação deste
aviso para apresentar reclamação.
16 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Berta Matos.

lista de antiguidade do pessoal docente deste estabelecimento de
ensino reportada a 31 de Agosto de 2007.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso para reclamação, nos termos do artigo 96.o do citado
diploma.
15 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria Raquel Marques Ferreira.
Despacho n.o 24 942/2007

Aviso n.o 21 098/2007

Por meu despacho de 28 de Setembro de 2007, no uso da competência que me foi delegada pelo n.o 1.6 do despacho n.o 24 941/2006,
publicado Diário da República, 2.a série, n.o 233, de 5 de Dezembro
de 2006, foi autorizado o pedido de exoneração do lugar do quadro
à professora do quadro de nomeação definitiva, código 200, desta
Escola Maria Alice Marques Rodrigues Pereira Gomes, a partir de
1 de Setembro de 2007.

Nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, torna-se público que se encontra afixada
na sala de professores do Agrupamento de Escolas de Vouzela a

28 de Setembro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria Raquel Marques Ferreira.

Agrupamento de Escolas de Vouzela

