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Lamego — autorizada a rescisão do contrato administrativo de provimento com efeitos a 13 de Abril de 2005.
4 de Novembro de 2005. — O Coordenador Educativo, Arménio
de Almeida Libânio.

Centro de Área Educativa de Entre Douro e Vouga
Despacho n.o 8287/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
4 de Novembro de 2005 do coordenador da Coordenação Educativa
de Entre Douro e Vouga, é autorizada a rescisão do contrato administrativo de provimento a Maria de Lurdes Oliveira Rodrigues, a
exercer funções de auxiliar de acção educativa na Escola EB 2,3 de
Castelo de Paiva, código 340558, com efeitos a 4 de Novembro de
2005.
4 de Novembro de 2005. — O Coordenador, Octávio Soares.

Agrupamento Vertical de Escolas de Custóias

Agrupamento Vertical de Escolas de Lamego
Despacho n.o 8288/2005 (2.a série) — AP. — Considerando
que, após termo da situação de requisição noutro serviço, o titular
do lugar retomou hoje o exercício das suas funções neste Agrupamento, exonero, nesta data, a assistente administrativa Carla Eufémia
Magalhães Moreira das funções de chefe de serviços de administração
escolar para que, em regime de substituição e por urgente conveniência
de serviço, foi nomeada por meu despacho de 28 de Julho de 2005,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 179, de 16 de Setembro
de 2005, apêndice n.o 127.
7 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
Hernâni Pinto Joaquim.

Inspecção-Geral da Educação
Despacho (extracto) n.o 8289/2005 (2.a série) — AP. — Por
meu despacho de 28 de Outubro de 2005, proferido ao abrigo dos
artigos 7.o e 10.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro:

Aviso n. 8201/2005 (2. série) — AP. — Nos termos do disposto
do n.o 1 do artigo 26.o do Decreto-Lei n.o 184/2004, de 29 de Julho,
faz-se público que foi nomeada chefe dos serviços de administração
escolar em regime de substituição Maria José Lima Alves Teixeira
Lencastre.

Maria de Fátima Marreiros Baptista, técnica superior principal, e
Emília Ramos Pires, técnica superior de 1.a classe, do quadro único
do pessoal dos serviços centrais, regionais e tutelados do Ministério
da Educação — nomeadas definitivamente, na sequência de reclassificação profissional, inspectoras da carreira técnica superior de
inspecção do quadro desta Inspecção-Geral da Educação, com efeitos a 28 de Outubro de 2005.

7 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
Aurélio Jesus M. Moreira Dias.

11 de Novembro de 2005. — A Inspectora-Geral, Conceição Castro
Ramos.
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