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Direcção Regional de Educação de Lisboa

blica,n.o 182, 2.a série, de 20 de Setembro de 2006, passando o mesmo
a ter o seguinte teor:

Agrupamento de Escolas de Aristides de Sousa
Mendes — Póvoa de Santa Iria
Aviso n.o 13 117/2006
Nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, conjugado com o n.o 1 do artigo 132.o
do ECD, faz-se público que se encontra afixada no placard da sala
dos professores a lista de antiguidade do pessoal docente deste Agrupamento de Escolas com referência a 31 de Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
do presente aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.
31 de Outubro de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
Ana Lúcia C. C. Rodrigues.

«António José Pereira dos Santos Almeida e João Francisco de
Castro, a exercerem funções em regime de comissão de serviço
extraordinária, na categoria de assistente da carreira do pessoal
docente do ensino superior politécnico, na Escola Superior de
Enfermagem de Vila Real, desde 1 de Julho de 2003, renovam
por mais três anos a comissão de serviço extraordinária, por urgente
conveniência de serviço, com efeitos à referida data. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)»
21 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
José Manuel de Oliveira da Costa Rodrigues.

MINISTÉRIO DA CULTURA
Biblioteca Nacional

Direcção Regional de Educação do Norte

Despacho (extracto) n.o 25 128/2006

Agrupamento de Escolas Fernando Távora
Aviso n.o 13 118/2006
Nos termos do n.o 1 do artigo 132.o do ECD, avisam-se os interessados de que se encontra afixada no placard da entrada da escola
sede do Agrupamento a lista de antiguidade do pessoal docente deste
Agrupamento de Escolas referente a 31 de Agosto de 2006. Os docentes dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso no Diário
da República para reclamação ao dirigente máximo do serviço.
1 de Setembro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
José Armindo Pinto Pinheiro.

Por meu despacho de 21 de Novembro de 2006, Isabel Maria Martinho Alves Évora, técnica de 2.a classe, de nomeação definitiva, do
quadro de pessoal da Biblioteca Nacional, foi nomeada definitivamente, mediante aprovação em estágio, na categoria de técnico superior de 2.a classe, da carreira de técnico superior, do mesmo quadro
de pessoal, com efeitos à data do despacho, considerando-se exonerada
do lugar anterior à data da aceitação do novo lugar.
23 de Novembro de 2006. — O Director, Jorge Couto.

Instituto Português do Património Arquitectónico
Despacho (extracto) n.o 25 129/2006

Agrupamento Vertical de Escolas de Oliveira do Douro
Avisam-se todos os interessados de que a lista de antiguidade de
pessoal docente a que se refere o n.o 1 do artigo 132.o do ECD
se encontra afixada na sala de professores deste estabelecimento de
ensino para consulta com referência a 31 de Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República para apresentarem reclamação.

Por despacho de 25 de Outubro de 2006 do presidente deste Instituto, foi nomeado, em regime de substituição, chefe da Divisão de
Salvaguarda da Direcção Regional de Évora deste Instituto Marco
Aurélio de Carvalho Andrade, técnico superior principal do quadro
de pessoal da Direcção Regional de Faro deste Instituto, com efeitos
a 31 de Outubro de 2006, ficando suspensa a comissão de serviço
no cargo de chefe de divisão de Obras, Conservação e Restauro da
mesma Direcção Regional, nos termos do artigo 26.o-A da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a nova redacção dada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto.

19 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
António dos Santos da Silva Grangeia.

20 de Novembro de 2006. — O Director do Departamento Financeiro e de Administração, Luís Filipe Coelho.

o

Aviso n. 13 119/2006

Nota curricular

Agrupamento Vertical de Escolas de Resende

1 — Identificação:

Aviso n.o 13 120/2006
os

o

Nos termos e para os efeitos do disposto nos n. 1 e 3 do artigo 95.
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, conjugado com o
artigo 132.o, n.os 1 e 3, do Decreto-Lei n.o 139-A/90, de 28 de Abril,
na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 1/98, de 2 de Janeiro, faz-se
público que se encontra afixada na sala dos professores e no expositor
no átrio de entrada do pavilhão administrativo desta escola as listas
de antiguidade do pessoal docente dos 1.o e 2.o ciclos e de educação
pré-escolar do Agrupamento reportadas a 31 de Agosto de 2006.
Da organização das listas cabe reclamação, a deduzir no prazo
de 30 dias consecutivos a contar da data da publicação deste aviso
no Diário da República.
6 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
Manuel Luís da Silva Pereira Tuna.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Escola Superior de Enfermagem de Vila Real
Despacho (extracto) n.o 25 127/2006
Por despacho de 9 de Outubro de 2006 do presidente do conselho
directivo da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real, revoga-se
o despacho (extracto) n.o 19 215/2006, publicado no Diário da Repú-

Nome — Marco Aurélio de Carvalho Andrade;
Data de nascimento — 29 de Outubro de 1955;
Naturalidade — Itabuna, Estado da Bahia, Brasil;
Nacionalidade — portuguesa (por naturalização);
Associação profissional — membro n.o 4480/S da Ordem dos
Arquitectos.
2 — Habilitações académicas:
Licenciatura em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da
Universidade Federal da Bahia (Brasil), em 1985, com equivalência
concedida pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica
de Lisboa, em 1991, com a classificação de 15 valores;
Frequência do curso de pós-graduação Técnicos de Planeamento
e Desenvolvimento Regional, promovido pelo FSE/IEFP e UNESUL,
Évora, em 1991-1992;
Conclusão da parte curricular do 3.o mestrado em Recuperação
do Património Arquitectónico e Paisagístico da Universidade de
Évora, em 1996;
Finalista do curso de licenciatura em Arquitectura Paisagista da
Universidade de Évora.
3 — Habilitações complementares:
3.1 — Frequência de cursos de formação profissional:
Curso «Planejamento paisagístico», Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), Florianópolis/SC (Brasil), de 7 de Abril a 6 de
Maio de 1980;
Curso «Tecnologia da arquitectura», IAB, Florianópolis/SC (Brasil),
de 2 a 4 de Junho de 1982;
Curso «Regime jurídico dos loteamentos urbanos», Comissão de
Coordenação da Região do Alentejo, Évora, de 24 a 28 de Fevereiro
de 1992;

