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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

É pró-reitor da Universidade de Évora, desde 2002, e exerce a
sua actividade académica, como professor auxiliar, no Departamento
de Pedagogia e Educação da mesma Universidade, instituição em
que ingressou em 1991 e onde tem desempenhado as seguintes
funções:
Responsável pelo Observatório do Desenvolvimento do Alentejo;
Coordenador da profissionalização em serviço;
Coordenador do Núcleo de Ensino e Formação à Distância;
Coordenador dos cursos de complemento científico e pedagógico
para educadores de infância e professores do 1.o ciclo do ensino
básico;
Membro do conselho pedagógico e da assembleia da Universidade de Évora;
Director do curso de licenciatura em Ensino Básico (1.o Ciclo);
Coordenador do Centro de Apoio da Universidade Aberta na
Universidade de Évora;
Membro do Conselho Municipal de Educação de Évora, em
representação da Universidade de Évora.
É avaliador externo, credenciado pela Direcção-Geral de Formação
Vocacional, no âmbito do processo RVCC (reconhecimento, validação
e certificação de competências), formador acreditado pelo conselho
científico-pedagógico da formação contínua, na área do desenvolvimento curricular, e formador certificado pelo Instituto do Emprego
e Formação Profissional.
É presidente da Junta de Freguesia de São Miguel de Machede
e deputado na Assembleia Municipal de Évora, desde 2002.
É coordenador da Escola Comunitária de São Miguel de Machede,
desde 1998, e presidente da direcção do Coral Alentejano da Universidade de Évora, desde 1994.
Tem publicado dezenas de trabalhos, nomeadamente artigos sobre
questões de natureza educativa do Alentejo e relatórios de investigação, de que se destacam os seguintes:
NICO, J. B. (2001), «A educação à distância para uma escola
global: O caso do Alentejo», in Manuel Patrício (Org.) Escola,
Aprendizagem e Criatividade, Porto, Porto Editora, pp. 341-348
(co-autoria);
NICO, J. B. (2001), «Educação: A estrela do desenvolvimento
de uma comunidade rural», in Actas do Congresso Internacional
«Um Olhar sobre Paulo Freire», Évora, pp. 87-98 (co-autoria);
NICO, J. B. et al (Orgs.) (2004), Aprender no Alentejo — I Encontro Regional de Educação, Évora, Departamento de Pedagogia
e Educação da Universidade de Évora;
NICO, J. B. et al (Orgs.) (2004), Aprender no Alentejo — II Encontro Regional de Educação, Évora, Departamento de Pedagogia
e Educação da Universidade de Évora;
NICO, J. B. (2004), «Gestão curricular local: Fundamento para
a promoção da literacia científica», in José Nico et al (Orgs.),
Aprender no Alentejo — II Encontro Regional de Educação,
Évora, Departamento de Pedagogia e Educação da Universidade de Évora, pp. 111-115 (co-autoria);
NICO, J. B. (2004), «Cartografia das aprendizagens na freguesia
da Torre de Coelheiros — A dimensão institucional», in Actas
do III Simpósio sobre Organização e Gestão Escolar — Políticas
e Gestão Local da Educação, Aveiro, Universidade de Aveiro,
pp. 329-334;
NICO, J. B. (2004), «A educação no epicentro do desenvolvimento local: O caso da freguesia de São Miguel de Machede»,
in Actas do III Simpósio sobre Organização e Gestão Escolar — Políticas e Gestão Local da Educação, Aveiro, Universidade de Aveiro, pp. 323-327;
NICO, J. B. (2004), «O analfabetismo na região alentejana: Uma
fatalidade ou um desafio?», in Actas do Congresso Alentejo XXI,
Montemor-o-Novo;
NICO, J. B. (2005). «Face(s) oculta(s) do nosso quotidiano»,
in João Paraskeva (Org.) Um Século de Estudos Curriculares,
Porto, Plátano Editora, pp. 55-58.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
Chefia do Serviço de Pessoal
Aviso n.o 6267/2005 (2.a série). — Nos termos do artigo 34.o
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, notificam-se os candidatos
ao concurso externo de ingresso para admissão de 1075 praças para
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o quadro permanente da Guarda Nacional Republicana, aberto pelo
aviso n.o 3189/2005 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 61, de 29 de Março de 2005, de que poderão consultar
a lista de candidatos admitidos e não admitidos ao concurso na Secção
de Recrutamento sita no Quartel do Beato, na Avenida do Infante
D. Henrique, em Lisboa, das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.
De acordo com o estabelecido no n.o 2 do artigo 34.o, os candidatos
excluídos poderão interpor, no prazo de oito dias úteis, recurso hierárquico para o comandante-geral da Guarda Nacional Republicana,
conforme previsto nos n.os 5 do artigo 34.o e 1 do artigo 43.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
15 de Junho de 2005. — O Presidente do Júri, Américo Pinto da
Cunha Lopes, major-general.

Secretariado Técnico dos Assuntos
para o Processo Eleitoral
Louvor n.o 1248/2005. — Ao terminar as minhas funções como
subdirector-geral do Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral, é-me especialmente grato prestar público louvor à
licenciada Susana da Piedade Cristóvão Costa, chefe de divisão de
Finanças e Logística. Faço-o enaltecendo as suas qualidades de elevado
grau de profissionalismo, de lealdade, dedicação e competência e
empenho na forma como desempenha as tarefas na unidade orgânica
por si liderada. Reconheço-lhe capacidades e qualidades para o desempenho de tarefas de responsabilidade mais elevadas.
15 de Junho de 2005. — O Subdirector-Geral, Zeferino Boal.
Louvor n.o 1249/2005. — Ao cessar as minhas funções de subdirector-geral do Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo
Eleitoral é-me especialmente grato prestar público louvor e enaltecer
de um modo genérico as qualidades profissionais de empenho e dedidação dos funcionários que integram a Divisão de Cadastro, Estatística
e Informática, licenciados Maria Angélica Santos Simões Madeira,
chefe de divisão, Paula Isabel Vicente Sousa Vasco, Maria Amélia
André, António Jorge Pinheiro Rodrigues e Carlos Frederico Nunes
da Ponte e as técnicas de informática Maria Ivone Gomes Soares
Gaspar, Maria Helena Pereira Macedo Faria Seixas e Ângela Maria
da Silva Abreu, tendo desempenhado as tarefas que lhes são atribuídas
com elevada competência, apesar dos condicionalismos por vezes
impostos para a sua execução.
15 de Junho de 2005. — O Subdirector-Geral, Zeferino Boal.
Louvor n.o 1250/2005. — Ao finalizar as minhas funções de subdirector-geral do Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo
Eleitoral, é-me especialmente grato prestar público louvor às auxiliares
administrativas Ana José Ferreira da Cruz Soares, Maria de Lurdes
Melo Domingues, Maria Adelina Borges Almeida e Luísa Maria
Nanico Guedes Dias pelo seu empenho e dedicação no cumprimento
das suas tarefas.
15 de Junho de 2005. — O Subdirector-Geral, Zeferino Boal.
Louvor n.o 1251/2005. — Ao terminar as minhas funções como
subdirector-geral do Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral, é-me especialmente grato prestar público louvor à
técnica profissional especialista principal Otília Maria Graça Palhares
pelas suas qualidades profissionais e é de enaltecer as suas competências técnicas, lealdade, dedicação e empenho nas suas funções de
secretariado e colaboração noutras tarefas que lhe são solicitadas.
15 de Junho de 2005. — O Subdirector-Geral, Zeferino Boal.
Louvor n.o 1252/2005. — Cessando as minhas funções de subdirector-geral do Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo
Eleitoral, é-me especialmente grato prestar público louvor ao técnico
profissional especialista principal Joaquim Taveira Ferrada pelo profissionalismo, lealdade e empenho com que presta serviço a este
Secretariado.
15 de Junho de 2005. — O Subdirector-Geral, Zeferino Boal.

