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Aviso n.º 4497/2005 (2.ª série) — AP. — Por despacho do director regional adjunto foi rescindido, nos termos do ponto 1 da alíNome

Categoria

Data
despacho

Data
da rescisão

Maria do Rosário dos Santos Anunciação ......

AAE

4-5-2005

14-2-2005

Escola/agrupamento

Agrupamento de Escolas de Marvila ........

nea d) do artigo 384.º do Código do Trabalho, o contrato a termo
resolutivo certo abaixo mencionado:

12 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Recursos Humanos, José Joaquim Amador Dinis.
Despacho (extracto) n.º 3850/2005 (2.ª série) — AP. — Por
despacho de 9 de Março de 2001 da directora regional adjunta de
Educação de Lisboa:
António Manuel Parreira Silvestre, assistente administrativo principal — nomeado para o cargo de chefe de serviços de administração escolar, em regime de substituição, nos termos do artigo 12.º
do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, no Agrupamento de
Escolas de Canha e Santo Isidro.
12 de Maio de 2005. — O Director de Serviços de Recursos Humanos, José Joaquim Amador Dinis.

Agrupamento de Escolas D. Domingos Jardo
Louvor n.º 49/2005 — AP. — As professoras que constituem a
equipa da Rede de Bibliotecas Escolares têm manifestado uma grande
disponibilidade, iniciativa, dinamismo, capacidade de trabalho e competência nas actividades desenvolvidas e na reorganização do Centro
de Recursos Educativos, contribuindo para uma dignificante visibilidade da escola sede e do agrupamento na comunidade educativa.
Por isso, as professoras da Rede de Bibliotecas Escolares são merecedoras do meu apreço e público louvor.
2 de Maio de 2005. — O Presidente da Comissão Executiva
Instaladora, Manuel Carlos Alves Figueiredo.
Louvor n.º 50/2005 — AP. — Presto público louvor a Maria
Fernanda Rosa Conceição Paraíso, auxiliar de acção educativa, pela
dedicação, sentido de responsabilidade e zelo profissional demonstrados no desempenho das suas funções.
2 de Maio de 2005. — O Presidente da Comissão Executiva
Instaladora, Manuel Carlos Alves Figueiredo.
Louvor n.º 51/2005 — AP. — Presto público louvor a Maria da
Assunção Gomes Ramos, auxiliar de acção educativa, pela dedicação,
responsabilidade, capacidade de trabalho e relacionamento pessoal
demonstrados no desempenho das suas funções na reprografia.
2 de Maio de 2005. — O Presidente da Comissão Executiva
Instaladora, Manuel Carlos Alves Figueiredo.
Louvor n.º 52/2005 — AP. — Presto público louvor a Maria
Fernandina Pimentel Nunes, chefe dos serviços de administração escolar, em regime de substituição, pela excelente colaboração prestada,
disponibilidade, capacidade de trabalho, dedicação e sentido de responsabilidade com que tem desempenhado as tarefas inerentes ao seu
cargo.
2 de Maio de 2005. — O Presidente da Comissão Executiva
Instaladora, Manuel Carlos Alves Figueiredo.
Louvor n.º 53/2005 — AP. — Presto público louvor e manifesto
o meu apreço a Maria Emília Cunha Faustino Machuco, professora
do 4.º grupo, que tem demonstrado uma grande disponibilidade, dedicação e sentido de responsabilidade na requisição de professores e elaboração de horários.
2 de Maio de 2005. — O Presidente da Comissão Executiva
Instaladora, Manuel Carlos Alves Figueiredo.

Escola E. B. 2, 3 de D. Pedro IV
Despacho n.º 3851/2005 (2.ª série) — AP. — Por despacho
de 6 de Abril de 2005 da presidente do conselho executivo, Maria
Isabel da Santa Alves, e de acordo com o disposto no artigo 26.º do
Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de Julho:
Maria Josefa Góis Cachaço, assistente da administração escolar especialista — nomeada para chefe de serviços da administração escolar da Escola E. B. 2, 3 de D. Pedro IV, Queluz, em regime de substituição, com efeitos a partir de l de Abril de 2005, em virtude da
chefe de serviços da administração escolar, Maria Lucinda da Conceição Santos, ter passado à situação de aposentada.
14 de Abril de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo, Maria
Isabel da Santa Alves.

Escola Secundária C/ 3.º Ciclo do Entroncamento
Despacho n.º 3852/2005 (2.ª série) — AP. — Ao abrigo do
disposto do n.º 1 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 184/2004, de
29 de Julho, nomeio, para substituição da chefe de serviços de administração escolar, que se encontra impedida, por motivo de doença, a
assistente administrativa especialista Maria Adelaide Guia Maia Chão,
que se manterá em funções até cessação do impedimento da titular.
O presente despacho produz efeitos a partir de 7 de Abril de 2005.
O Presidente do Conselho Executivo, Fernando Garcia Pires.

Escola Secundária Fernão Mendes Pinto
Despacho n.º 3853/2005 (2.ª série) — AP. — Por despacho
de 27 de Abril de 2005, e nos termos do artigo 26.º do Decreto-Lei
n.º 184/2004, de 29 de Julho, nomeio, por urgente conveniência de
serviço, chefe dos serviços de administração escolar desta escola, em
regime de substituição, a assistente de administração escolar, Cristina
Luísa Carvalho Baião Arcanjo Teixeira, desde 18 de Março de 2005.
27 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo, João
G. B. Gabriel.

Agrupamento de Escolas Póvoa de D. Martinho
Despacho n.º 3854/2005 (2.ª série) — AP. — Teresa Maria
Amaral Vaz Marcelino Diogo, presidente da comissão executiva
instaladora:
Nos termos do n.º 1 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 184/2004, de
29 de Julho, designa chefe de serviços de administração escolar,
em regime de substituição, a partir de 1 de Abril de 2005, o assistente de administração escolar principal, João António Casimiro
Formigo, de acordo com a telecópia n.º 2267, de 23 de Março de
2005, da DREL, uma vez que o anterior chefe de serviços de administração escolar, em regime de substituição, Custódio Aguiar da
Costa Leite, foi deslocado para o Agrupamento de Escolas EBI de
Abrigada, de acordo com a telecópia n.º 2268, de 23 de Março de
2005 da DREL.

Louvor n.º 54/2005 — AP. — Presto público louvor e manifesto
o meu apreço a Carminda Jesus Almeida Pires Rega, professora do
2.º grupo, pela disponibilidade, dedicação, zelo, sentido de responsabilidade e profissionalismo demonstrados na coordenação de directores de turma do 2.º ciclo.

6 de Maio de 2005. — A Presidente da Comissão Executiva
Instaladora, Teresa Maria Amaral Vaz Marcelino Diogo.

2 de Maio de 2005. — O Presidente da Comissão Executiva
Instaladora, Manuel Carlos Alves Figueiredo.

Louvor n.º 55/2005 — AP. — Ao terminar o meu mandato como
presidente do conselho executivo, quero expressar público louvor à

Escola Secundária de Raul Proença

