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APÊNDICE N.o 152 — II SÉRIE — N.o 224 — 22 de Novembro de 2005
Escola Secundária do Rodo
Aviso n.o 7825/2005 (2.a série) — AP. — De acordo com o n.o 1
do artigo 26.o do Decreto-Lei n.o 184/2004, de 29 de Julho, é nomeada,
a partir de 7 de Setembro de 2005, chefe de serviços de administração
escolar da Escola Secundária do Rodo, em regime de substituição,
a assistente administrativa especialista Maria Irene Coelho Silva e
Sousa Cardoso de Barros, pertencente ao quadro de vinculação de
pessoal não docente do distrito de Vila Real.
7 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
Salvador da Costa Ferreira.

Escola Secundária Pluricurricular de Santa Maria Maior
o

a

Aviso n. 7826/2005 (2. série) — AP:
Elvira de Deus Franco Torres, assistente administrativa especialista
do quadro de vinculação de pessoal não docente do distrito de
Viana do Castelo — nomeada, em regime de substituição, a partir
de 6 de Setembro de 2005, na categoria de chefe de serviços de
administração escolar, ao abrigo do disposto no artigo 26.o do
Decreto-Lei n.o 184/2004, de 29 de Julho.
2 de Novembro de 2005. — A Presidente da Comissão Provisória,
Maria Teresa Ribeiro S. Alves Barroso.

Gabinete de Informação e Avaliação
do Sistema Educativo
Despacho n.o 7793/2005 (2.a série) — AP. — 1 — Nos termos
do artigo 35.o do Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho, designo,
para exercer funções de secretariado no meu Gabinete, a funcionária
Paula Cristina Ribeiro da Silva Borges Baptista, auxiliar administrativa
do quadro único dos serviços e organismos centrais, regionais e tutelados do Ministério da Educação.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 20 de Setembro
de 2005.
21 de Outubro de 2005. — A Directora, Maria João Valente Rosa.

Inspecção-Geral da Educação
Despacho n.o 7794/2005 (2.a série) — AP. — Para os efeitos
do disposto no despacho n.o 6716/2005 (2.a série), de 21 de Setembro,
publicado no apêndice n.o 139, do Diário da República, 2.a série, n.o 203,
de 21 de Outubro de 2005, determino que o início do exercício das
funções, em comissão de serviço, do inspector principal licenciado
António Preto Torrão, nomeado para o cargo de chefe de divisão
da Delegação Regional do Norte da Inspecção-Geral da Educação,
nos termos do referido despacho, ocorreu em 29 de Setembro de
2005.
24 de Outubro de 2005. — A Inspectora-Geral, Conceição Castro
Ramos.

Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Flor

Serviços Sociais do Ministério da Educação

Despacho n.o 7792/2005 (2.a série) — AP. — De acordo com
a decisão tomada em reunião do conselho executivo, ao abrigo do
n.o 2 do artigo 26.o do Decreto-Lei n.o 184/2004, de 26 de Julho,
nomeio a assistente de administração escolar especialista Maria
Helena Lopes para exercer as funções de chefe de serviços de administração escolar em regime de substituição, com efeitos a 19 de Outubro de 2005.

Despacho n.o 7795/2005 (2.a série) — AP. — Havendo necessidade de dar continuidade às actividades técnico-pedagógicas e administrativas dos Serviços Sociais do Ministério da Educação, durante
as minhas faltas ou impedimentos, nomeio substituto legal, nos termos
do n.o 3 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 182/97, de 25 de Julho,
a vogal do conselho de direcção Dr.a Maria Fernanda da Silva Ribeiro
Freire Themudo.

24 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
Fernando Filipe de Almeida.

28 de Outubro de 2005. — O Presidente do Conselho de Direcção,
J. Coelho Antunes.

