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Diário da República, 2.a série — N.o 243 — 20 de Dezembro de 2006
à Escola Secundária do Forte da Casa, nos termos do disposto no
n.o 1 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 191-E/79, de 26 de Junho.
10 de Novembro de 2006. — A Directora de Serviços de Recursos
Humanos, Júlia Amélia da Cunha Araújo.
Despacho (extracto) n.o 25 833/2006
Por despacho de 30 de Outubro de 2006 do director regional-adjunto
de Educação de Lisboa, foi autorizada a exoneração de lugar de quadro
da auxiliar de acção educativa Ana Paula de Brito Correia Duarte,
do quadro distrital de vinculação de Lisboa, afecta ao Agrupamento
de Escolas e Jardins-de-Infância Professor Galopim de Carvalho, a
partir de 16 de Outubro de 2006.
10 de Novembro de 2006. — A Directora de Serviços de Recursos
Humanos, Júlia Amélia da Cunha Araújo.
Despacho (extracto) n.o 25 834/2006
Por despacho de 30 de Outubro de 2006 do director regional-adjunto
de Educação de Lisboa, foi autorizada a exoneração de lugar de quadro
da auxiliar de acção educativa Maria Goreti Rodrigues Paulo, do
quadro distrital de vinculação de Lisboa, afecta ao Agrupamento de
Escolas D. Carlos I, a partir de 23 de Novembro de 2006.
10 de Novembro de 2006. — A Directora de Serviços de Recursos
Humanos, Júlia Amélia da Cunha Araújo.

Agrupamento de Escolas Acácio de Paiva
o

Aviso n. 13 539/2006
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 placard dos Serviços de Administração Escolar deste Agrupamento
a lista de antiguidade do pessoal docente com referência a 31 de
Agosto de 2006.
Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação, nos termos do
artigo 96.o do referido decreto-lei.
27 de Novembro de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria Alexandra G. Nogueira da Silva.

Agrupamento Vertical de Escolas de Alembrança
o

Aviso n. 13 540/2006
De acordo com o estipulado no n.o 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, e para os devidos efeitos, informa-se
que se encontra afixada na sede do Agrupamento, Escola Básica dos
2.o e 3.o Ciclos de Alembrança, a lista de antiguidade do pessoal
docente reportada a 31 de Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
do presente aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço, nos termos do artigo 96.o do citado decreto-lei.
30 de Novembro de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria da Conceição Durão Maurício.

Escola Secundária de Alves Redol
o

Aviso n. 13 541/2006

na sala de professores desta Escola a lista de antiguidade respeitante
ao ano escolar de 2005-2006, do pessoal docente da Escola Secundária
D. João V, Damaia, pertencente à Direcção Regional de Educação
de Lisboa.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação junto do dirigente
máximo.
2 de Novembro de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
Albertina Magrinho Canhão Pires Trabulo.

Agrupamento de Escolas D. Manuel I
Despacho n.o 25 835/2006
Ao abrigo do artigo 26.o do Decreto-Lei n.o 184/2004, de 29 de
Julho, nomeio Domingas de São José Estevens Carrasco, assistente
de administração escolar especialista do quadro distrital de vinculação
de Setúbal, chefe de serviços de administração escolar, em regime
de substituição, com efeitos a 1 de Setembro de 2006.
29 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
Manuel Farromba Marques Candeias.

Escola Secundária Dom Manuel Martins
Aviso n.o 13 543/2006
Nos termos do disposto no artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, e no n.o 4 do artigo 132.o do Decreto-Lei n.o 1/98,
de 2 de Janeiro, faz-se público que se encontra afixada, para consulta,
no placard da sala de professores a lista de antiguidade do pessoal
docente desta Escola com referência a 31 de Agosto de 2006.
Os interessados dispõem de 30 dias a contar da publicação deste
aviso para a apresentação de eventuais reclamações ao dirigente
máximo do serviço.
29 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
António Júlio de Almeida Pina.

Escola Secundária Dr. Solano de Abreu
Aviso n.o 13 544/2006
Nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, torna-se público que se encontra afixada
na sala de professores desta Escola a lista de antiguidade do pessoal
docente deste estabelecimento de ensino com referência a 31 de
Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias para reclamação a contar da data
de publicação deste aviso no Diário da República, nos termos do
artigo 96.o do mesmo decreto-lei.
9 de Novembro de 2006. — O Presidente da Comissão Provisória,
Paulo Jorge Cardigos Pires.

Agrupamento Vertical Fernando Casimiro Pereira da Silva
Aviso n.o 13 545/2006

Nos termos do disposto no n. 1 do artigo 95. do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, conjugado com o n.o 1 do artigo 132.o
do ECD, torna-se público que se encontra afixada no placard da sala
de professores a lista de antiguidade do pessoal docente deste estabelecimento de ensino reportada a 31 de Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República para apresentar reclamação, nos
termos do artigo 96.o do referido decreto-lei.

Nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, torna-se público que se encontra afixada
na sala de professores da Escola Básica Integrada Fernando Casimiro
Pereira da Silva a lista de antiguidade do pessoal docente do Agrupamento Vertical Fernando Casimiro Pereira da Silva reportada a
31 de Agosto de 2006.
Os professores dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação, nos termos do
artigo 96.o do referido decreto-lei.

30 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
Teodoro de Assunção Bernardo Roque.

12 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
Vicente Manuel Vitorino Dias.

Escola Secundária D. João V

Escola Secundária Frei Gonçalo de Azevedo

Aviso n.o 13 542/2006

Aviso n.o 13 546/2006

Nos termos 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

Para cumprimento 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
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o

