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exercício das funções mencionadas no ponto 6 do presente aviso em
escolas do Agrupamento.
9.3 — A ata da primeira reunião do júri, da qual constam os critérios
de seleção e respetivas ponderações, será afixada no sitewww.agrupamentomartimdefreitas.com e nas instalações da sede do Agrupamento no
decurso dos três primeiros dias úteis subsequentes à data da publicação
do presente aviso no Diário da República.
10 — Composição do júri:
Presidente: Alberto Luís Domingues Barreira
Vogais efetivos:
Helder Dias Azenha
Alexandre Miguel Pires Pereira Agreira
Suplentes:
João Nuno Carvalho Eufrásio
Adelino Vilão Rodrigues
2 de janeiro de 2014. — A Diretora, Adélia Maria Batista Lourenço.
207528176

Os Não Docente têm 30 dias a contar da data da publicação deste aviso
no Diário da República 2.ª série para qualquer reclamação
14 de janeiro de 2014. — A Diretora, Maria Luísa Barrosa Monteiro
Coelho.
207534631

Agrupamento de Escolas de Pinhel
Aviso n.º 972/2014
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 para
consulta, nos locais habituais, a lista de antiguidade do pessoal não
docente deste Agrupamento, reportada a 31 de dezembro de 2013.
Os funcionários dispõem de 30 dias, a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República, para reclamação ao dirigente máximo do serviço.
13 de janeiro de 2014. — O Diretor, José Monteiro Vaz.

207531415

Agrupamento de Escolas de Mira

Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, Carreira — Leiria

Aviso (extrato) n.º 968/2014

Aviso n.º 973/2014

Nos termos do artigo 93.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de março, torna-se público que se encontra afixada para consulta,
no placard da sala de Professores na Escola Sede deste Agrupamento,
a Lista de Antiguidade do Pessoal Docente referente a 31 de agosto
de 2013.
De acordo com o artigo 96.º do referido decreto-lei, o pessoal não
docente dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso no Diário
da República para reclamação ao dirigente máximo do serviço.

Por ter sido publicado indevidamente, anula-se o aviso (extrato)
n.º 469/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 7, de
10 de janeiro de 2014.

13 de janeiro de 2014. — O Diretor, Fernando Manuel Cortez Rovira.
207530921

Agrupamento de Escolas de Mortágua
Aviso n.º 969/2014
Ao abrigo da Portaria n.º 221-A/2013, de 08 de julho, Programa
de Rescisões por Mútuo Acordo, o assistente operacional João Carlos
Ferreira Lobo Rocha, cessou funções neste agrupamento de escolas em
31 de dezembro de 2013.
10 de janeiro de 2014. — O Diretor, Rui José Parada da Costa.
207528743

Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste

10 de janeiro de 2014. — A Diretora, Adélia Maria Leal Lopes.
207529886

Agrupamento de Escolas de Sabóia, Odemira
Aviso n.º 974/2014
Em cumprimento do disposto no n.º 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 funcionários deste Agrupamento de Escolas a lista
de antiguidade do Pessoal Não Docente deste Agrupamento de Escolas
reportada a 31 de dezembro de 2013.
Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste Aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente máximo do serviço.
14 de janeiro de 2014. — O Diretor, José Manuel Assunção Ribeiro.
207538196

Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama

Aviso (extrato) n.º 970/2014

Aviso n.º 975/2014

Nos termos e ao abrigo 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 que
cessou funções, por rescisão de mútuo acordo, nos termos da Portaria
n.º 221-A/2013, de 8 de julho, a Assistente Técnica do Agrupamento de
Escolas de Penafiel Sudeste Ana Rita Cardoso Monteiro, com efeitos a
31 de dezembro de 2013.

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 132.º do ECD e no artigo 95.º
do Decreto-Lei n.º 100/99 de 31/03 torna-se público que se encontra afixada no placard da sala de professores, a lista de antiguidade do pessoal
docente desta escola, reportada a 31 de agosto de 2013.
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.

14 de janeiro de 2014. — O Diretor, António Jorge Macedo Pimentel.
207534931

8 de janeiro de 2014. — A Presidente da CAP, Maria da Conceição
Crispim Rosado.
207537142

Agrupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel
Aviso (extrato) n.º 971/2014
Por despacho da Diretora do Agrupamento de Escolas de Pinheiro,
Penafiel, de 29 de maio de 2012, no uso de competências que me foram
delegadas pelo Diretor Regional de Educação do Norte, pelo Despacho
n.º 3413/2012 de 07 de março publicado no Diário da República n.º 48,
2.ª série, nos termos do disposto n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei
n.º 100/99 de 31 de março, faz-se público que foram afixadas no placard
da Escola EB 2,3/S de Pinheiro as listas de antiguidade do Pessoal Não
Docente relativas a 31 de dezembro de 2013.

Agrupamento de Escolas de Sousel
Despacho (extrato) n.º 1141/2014
Nos termos do disposto no artigo 52.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de
dezembro (Orçamento de Estado para 2014), prorrogo a situação de
mobilidade interna intercategorias da Assistente Operacional, Maria
Deolinda Martins Duarte Espanhol, para o exercício de funções de
Encarregada Operacional, até 31 de dezembro de 2014.
10 de janeiro de 2014. — O Diretor, Luís António Gonçalves de Brito.
207529367

