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da qual cabe reclamação no prazo de 30 dias a contar da publicação
do presente aviso, nos termos do artigo 96.o do referido decreto-lei.
20 de Outubro de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
Bernardina Maria Santos Cardoso.

Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio
Aviso n.o 12 050/2006
Para cumprimento do estipulado no artigo 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, conjugado com o artigo 132.o do ECD,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 139-A/90, de 28 de Abril, na nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 1/98, de 2 de Janeiro, e da circular
n.o 30/98, de 3 de Novembro, do Departamento de Gestão de Recursos
Educativos, torna-se público que se encontra afixada, para consulta,
na sala de professores da E/B 2, 3 Professor Gonçalo Sampaio a lista
de antiguidade do pessoal docente afecto a este Agrupamento com
referência a 31 de Agosto de 2006.
Os professores dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço, conforme estipula o n.o 1 do artigo 96.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março.
9 de Outubro de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
(Assinatura ilegível.)

Agrupamento Vertical das Escolas de Macedo de Cavaleiros

Agrupamento Horizontal de Escolas de Nespereira
Aviso n.o 12 053/2006
Nos termos do dispsoto no 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
no placard da Secretaria, deste Agrupamento, a lista de antiguidade
do pessoal docente reportada a 31 de Agosto de 2006. Os interessados
dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso para reclamação
ao dirigente máximo do serviço.
25 de Outubro de 2006. — Pelo Presidente do Conselho Executivo,
(Assinatura ilegível.)

Escola Secundária com 3.o Ciclo
do Ensino Básico Prof. Doutor Flávio F. Pinto Resende
Aviso n.o 12 054/2006
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 se encontra afixada
no placard da sala de professores desta Escola a lista de antiguidade
do pessoal docente reportada a 31 de Agosto de 2006. Os interessados
dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso para reclamação
ao dirigente máximo do serviço.
24 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
Armindo da Rocha Pinto Almeida.

Escola Secundária/3 da Sé — Lamego

Despacho n.o 23 191/2006
Designação de chefe de serviços de administração escolar,
em regime de substituição
(Decreto-Lei n.o 184/2004, artigo 26.o)

Aviso n.o 12 055/2006
o

Nos termos do n. 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, conjugado com o artigo 132.o do estatuto da carreira
docente, faz-se público que se encontra afixada na sala dos professores
desta Escola a lista de antiguidade do pessoal docente com referência
a 31 de Agosto de 2006.
Para os efeitos do disposto no artigo 96.o do mesmo diploma, os
docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação deste
aviso no Diário da República para reclamação.

Nos termos do artigo 26.o do Decreto-Lei n.o 184/2004, de 29 de
Julho, por urgente conveniência de serviço, designo a assistente de
administração escolar especialista Maria Alcina Cruz Coelho para
desempenhar, em regime de substituição, as funções de chefe de serviços de administração escolar deste Agrupamento Vertical de Escolas,
com efeitos a 16 de Outubro de 2006.

3 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
António Manuel Marques do Amaral.

16 de Outubro de 2006. — Pelo Presidente do Conselho Executivo,
(Assinatura ilegível.)

Agrupamento Vertical da Senhora da Hora

Agrupamento de Escolas do Marão
o

Aviso n. 12 051/2006
Nos termos do disposto no 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,
torna-se público que se encontra afixada no placard da sala dos professores a lista de antiguidade do pessoal docente deste Agrupamento
de Escolas reportada a 31 de Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso para reclamação, nos termos do artigo 96.o do referido
decreto-lei.
16 de Outubro de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
Ercília Gonçalves Costa.

Agrupamento Vertical de Escolas da Nascente do Este
Aviso n.o 12 052/2006
Nos termos do n.o 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, e de acordo com o estipulado no artigo 132.o do
ECD, faz-se público que se encontra afixada na sala de professores
da Escola EB 2, 3 de Gualtar a lista de antiguidade do pessoal docente
reportada a 31 de Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.
10 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
José Carlos Pinto Dias.

Aviso n.o 12 056/2006
o

Nos termos do n. 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, faz-se público que se encontra afixada no placard
da sala de professores a lista de antiguidade para efeitos de concurso,
progressão na carreira e aposentação do pessoal docente deste Agrupamento reportada 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.
24 de Outubro de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
Helena Maria Lemos Aguiar Nogueira.

Agrupamento Vertical de Escolas de Tarouca
Aviso n.o 12 057/2006
De acordo com a circular n.o 30/98, de 3 de Novembro, da DGRHE,
faz-se público que se encontra afixada no local de estilo a lista de
antiguidade de todo o pessoal docente deste Agrupamento de Escolas.
O pessoal docente dispõe de 30 dias a contar da data de publicação
do presente aviso para reclamar ao dirigente máximo dos serviços.
23 de Outubro de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
Fernanda Manuela Teixeira Alves Machado.

Agrupamento Vertical de Escolas
do Concelho de Torre de Moncorvo
Aviso n.o 12 058/2006
Nos termos do artigo 93.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de
Março, faz-se público que se encontra afixada no placard dos serviços
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administrativos da escola sede a lista de antiguidade do pessoal
docente deste Agrupamento.
Os interessados dispõem (artigo 96.o do Decreto-Lei n.o 100/99)
de 30 dias a contar da data da publicação deste aviso para eventual
reclamação ao dirigente máximo do serviço.
3 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
Fernando Jesus Ochoa Morgado.

MINISTÉRIO DA CULTURA
Instituto Português de Museus
Despacho (extracto) n.o 23 192/2006

Agrupamento Vertical de Escolas do Vale do Âncora

Por despacho do director do Instituto Português de Museus de
23 de Outubro de 2006, foi Maria João Duarte da Mota Cardoso,
conservadora de 1.a classe, da carreira de conservador, do quadro
de pessoal do Museu de Aveiro, nomeada definitivamente, precedendo
concurso, conservadora principal da mesma carreira e quadro.

Aviso n.o 12 059/2006

24 de Outubro de 2006. — A Directora dos Serviços Administrativos, Maria Adília Crespo.

Nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 132.o do Estatuto da
Carreira Docente e 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 convívio
dos professores da Escola Básica 1, 2 de Vila Praia de Âncora (sede)
a lista de antiguidade do pessoal docente com referência a 31 de
Agosto de 2006.
Os interessados dispõem de 30 dias a contar do dia seguinte ao
da publicação do presente aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente máximo do serviço.
18 de Outubro de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria Isabel Gonçalves Barros.

Agrupamento Vertical de Escolas Vieira de Araújo
Aviso n.o 12 060/2006
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 no placard
da sala dos professores do Agrupamento Vertical de Escolas Vieira
de Araújo a lista de antiguidade do pessoal docente reportada a 31 de
Agosto de 2006.
Os docentes têm 30 dias a contar da data da publicação deste
aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente máximo
do serviço.
25 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo, Alberto Rui Monteiro da Silva.

Agrupamento Vertical de Escolas de Vinhais
Aviso n.o 12 061/2006
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 132.o do ECD
e sem prejuízo do determinado no artigo 104.o do mesmo diploma
e nos artigos 93.o e 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 relativa a 31 de Agosto de 2006.
O prazo de reclamação para o dirigente máximo do serviço é de
30 dias a contar da data da publicação deste aviso.
25 de Outubro de 2006. — O Presidente da Comissão Executiva
Instaladora, Rui Pires Fernandes dos Reis.

Inspecção-Geral da Educação

Despacho (extracto) n.o 23 193/2006
Por despacho do director do Instituto Português de Museus de
23 de Outubro de 2006, Zulmira Maria dos Santos Veiga Paulo Coelho,
técnica profissional de 1.a classe da carreira de secretário-recepcionista
do quadro de pessoal do Museu da Guarda, foi nomeada definitivamente, precedendo concurso, técnica profissional principal da
mesma carreira e quadro.
24 de Outubro de 2006. — A Directora dos Serviços Administrativos, Maria Adília Crespo.
Despacho (extracto) n.o 23 194/2006
Por despacho do director do Instituto Português de Museus de
23 de Outubro de 2006, foi Elsa Alexandra Mangas da Silva Ferraz,
Xénia Cristina Flores Ribeiro e Vítor Antero Esteves Oura, vigilantes-recepcionistas de 2.a classe, da carreira de vigilante-recepcionista, do quadro de pessoal do Museu Nacional do Traje, nomeados
vigilantes-recepcionistas de 1.a classe, precedendo concurso da mesma
carreira e quadro.
25 de Outubro de 2006. — A Directora dos Serviços Administrativos, Maria Adília Crespo.
Despacho (extracto) n.o 23 195/2006
Por despacho do director do Instituto Português de Museus de
23 de Outubro de 2006, Marco Alexandre Serra de Castro Pinto,
Vasco Manuel Jorge Carvalho, Albertina Gomes Lopes Rodrigues,
Leonel Lourenço Lopes Francisco, Narcisa de Jesus Martins Miranda,
Sandra Cristina Costa Vieira, Júlia Maria dos Santos Magina Gonçalves, Maria de Fátima Araújo, Salvador Afonso Deveza Lourenço,
Maria Irene da Conceição Marques Rosado e Luís Miguel da Silva
Madeira, vigilantes-recepcionistas de 2.a classe, da carreira de vigilante-recepcionista, do quadro de pessoal do Museu Nacional de Arte
Antiga, foram nomeados definitivamente, precedendo concurso, vigilantes-recepcionistas de 1.a classe da mesma carreira e quadro.
25 de Outubro de 2006. — A Directora dos Serviços Administrativos, Maria Adília Crespo.
Despacho (extracto) n.o 23 196/2006
Por despacho do director do Instituto Português de Museus de
23 de Outubro de 2006, foi Filomena de Fátima Leiria de Oliveira,
assistente administrativa principal, da carreira de assistente administrativo, do quadro de pessoal do Museu da Cerâmica, nomeada definitivamente, precedendo concurso, assistente administrativa especialista da mesma carreira e quadro.
25 de Outubro de 2006. — A Directora dos Serviços Administrativos, Maria Adília Crespo.

Aviso n.o 12 062/2006
Despacho (extracto) n.o 23 197/2006

Por despacho de 28 de Setembro de 2006 do Secretário de Estado
Adjunto e da Educação, no uso da competência que lhe é atribuída
pela alínea b) do n.o 1.1 do despacho n.o 11 530/2005 (2.a série),
de 29 de Abril, da Ministra da Educação, publicado no Diário da
República, 2.a série, n.o 99, de 23 de Maio de 2005, foi aplicada a
pena de demissão, prevista na alínea f) do n.o 1 do artigo 11.o do
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 24/84, de
16 de Janeiro, a Benjamim Veríssimo Bettencourt Pinto, professor
da Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia, em Tavira, na
sequência do processo disciplinar n.o 10.07/001-2006/DRALG, que
lhe foi instaurado.

Por despacho do director do Instituto Português de Museus de
27 de Outubro de 2006, foi a Maria Júlia da Silva Andrade, vigilante-recepcionista de 2.a classe, da carreira de vigilante-recepcionista,
do quadro de pessoal do Museu Regional de Arqueologia D. Diogo
de Sousa, autorizado o exercício de funções correspondentes à carreira
técnica superior, em comissão de serviço extraordinária, pelo período
de um ano, em lugar vago no quadro de pessoal do referido Museu,
nos termos do n.o 2 do artigo 6.o e da alínea b) do n.o 1 do artigo 7.o
do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, com a remuneração
correspondente à legalmente fixada para a situação de estágio,
índice 321, tendo em vista a reclassificação profissional em lugar de
técnico superior de 2.a classe.

26 de Outubro de 2006. — A Chefe de Divisão do Gabinete de
Apoio Jurídico, Maria Paula Madeira.

30 de Outubro de 2006. — A Directora dos Serviços Administrativos, Adília Crespo.

