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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Agrupamento Vertical de Escolas Álvaro Coutinho «O Magriço»
Aviso n.o 998/2005 (2.a série). — 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 átrio da Escola 2, 3 de Penedono
para consulta a lista de antiguidade do pessoal não docente com referência a 31 de Dezembro de 2004.
Os funcionários dispõem de 30 dias para reclamação a contar da
publicação deste aviso.
4 de Janeiro de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo, Maria
de Fátima Baldaia da Silva Moreira.

Agrupamento Vertical de Escolas de Amarante
Aviso n.o 999/2005 (2.a série). — Nos termos do artigo 95.o do
Decreto-Lei n.o 497/88, de 30 de Dezembro, faz-se público que se
encontra afixada na Escola EB 2,3 de Amarante a lista de antiguidade
do pessoal não docente.
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.
18 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
António Manuel Campos de Magalhães Costa.

Agrupamento de Escolas de Arco de Baúlhe
Aviso n.o 1000/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 93.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que se encontra afixada no placard do átrio deste Agrupamento de
Escolas a lista de antiguidade do pessoal não docente referente a
31 de Dezembro de 2004.
Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da publicação deste
aviso no Diário da República para reclamação ao presidente do conselho executivo.
18 de Janeiro de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria Senhorinha Gonçalves Pires.

Agrupamento de Escolas de Arcozelo
Aviso n.o 1001/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o III, n.o 3,
da circular n.o 30/98/DEGRE, de 3 de Novembro, e de acordo com
o 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 de informação ao
pessoal não docente deste Agrupamento a respectiva lista de antiguidade respeitante a 31 de Dezembro de 2004.
O pessoal não docente dispõe de 30 dias a contar da data da publicação do presente aviso para apresentação de reclamação ao presidente do conselho executivo.
17 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
Manuel Fernandes de Amorim.

Agrupamento de Escolas de Baguim
o
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Nos termos do n.o 1 do artigo 96.o do citado decreto-lei, o pessoal
não docente dispõem de 30 dias a contar da data da publicação deste
aviso no Diário da República para reclamação da referida lista.
17 de Janeiro de 2005. — A Presidente da Comissão Executiva Provisória, Maria Manuela Barbosa da Silva Cruz.

Agrupamento Vertical de Escolas de Carrazeda de Ansiães
Aviso n.o 1004/2005 (2.a série). — 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 do átrio de entrada da Escola Básica
2,3/S de Carrazeda de Ansiães a lista de antiguidade do pessoal não
docente deste estabelecimento de ensino referida a 31 de Dezembro
de 2004.
Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da publicação deste
aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente máximo
do serviço.
17 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
Jerónimo Abel Pereira.
Aviso n.o 1005/2005 (2.a série). — De acordo com o estabelecido
na lei geral, faz-se público que se encontra afixada na Escola
Básica 2,3/S da Carrazeda de Ansiães a lista de antiguidade do pessoal
docente deste estabelecimento de ensino com referência a 31 de
Agosto de 2004.
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.
17 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
Jerónimo Abel Pereira.

Agrupamento Vertical de Escolas de Cinfães
Aviso n.o 1006/2005 (2.a série). — Avisam-se todos os funcionários do Agrupamento Vertical de Escolas de Cinfães que a lista
de antiguidade do pessoal não docente com referência a 31 de Dezembro de 2004 se encontra afixada na Escola E. B. 2, 3 de Cinfães.
Os não docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
para apresentar reclamação ao dirigente do serviço.
24 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
Manuel António Pereira.

Agrupamento Vertical de Escolas de Cristelo
Aviso n.o 1007/2005 (2.a série). — 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 secretaria a lista de antiguidade
do pessoal não docente deste estabelecimento de ensino com referência a 31 de Dezembro de 2004.
Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso para reclamação ao dirigente máximo do serviço.
6 de Janeiro de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo, Maria
Helena de Sousa Gonzalez da Quinta.

Escola Secundária D. Afonso Henriques
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Aviso n. 1002/2005 (2. série). — Nos termos do disposto no
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99 e no artigo 132.o do ECD, faz-se
público que se encontra afixada no placard existente na sala dos professores deste Agrupamento a lista de antiguidade do pessoal docente.
Os professores dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação.
17 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
José Manuel Gomes Esteves da Silva.

Agrupamento de Escolas do Território de Calendário
Aviso n.o 1003/2005 (2.a série). — 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 escola sede do Agrupamento
de Escolas do Território de Calendário a lista de antiguidade do
pessoal não docente deste Agrupamento, reportada a 31 de Dezembro
de 2004.

Aviso n.o 1008/2005 (2.a série). — Nos termos do 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 a partir desta data no placard da sala dos
funcionários a lista de antiguidade do pessoal não docente com referência a 31 de Dezembro de 2004.
O prazo da reclamação é de 30 dias a contar da data de publicação
do presente aviso, nos termos do artigo 96.o do mesmo diploma.
19 de Janeiro de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria Helena Teixeira Miguel.

Escola Secundária de D. Dinis
Aviso n.o 1009/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 93.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, torna-se público
que se encontra afixada a lista de antiguidade do pessoal não docente
deste estabelecimento de ensino em referência a 31 de Dezembro
de 2004.

