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no placard desta Escola a lista de antiguidade do pessoal docente
aprovada pelos serviços e reportada a 31 de Agosto de 2006.
Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
do presente aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.
31 de Outubro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
David Carlos da Rocha Sousa.

Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
Rectificação n.o 1918/2006
Por ter saído com inexactidão o aviso n.o 11 814/2006 (2.a série)
no Diário da República, 2.a série, n.o 216, de 9 de Novembro de 2006,
rectifica-se que onde se lê «Ano 2004» deve ler-se «Ano 2006».
27 de Novembro de 2006. — Pelo Presidente do Conselho Executivo, (Assinatura ilegível.)

Escola Secundária de Gil Vicente

Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão

Aviso n.o 13 547/2006
Nos termos do n.o 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, e para efeitos do disposto no mesmo diploma, torna-se
público que foi afixada nesta Escola, para consulta, a lista de antiguidade do pessoal docente do quadro desta Escola com referência
a 31 de Agosto de 2006.
O pessoal docente dispõe de 30 dias consecutivos a contar da data
de publicação deste aviso no Diário da República para reclamação
ao dirigente dos serviços.

Aviso n.o 13 550/2006
Nos termos do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de
Março, e da circular n.o 30/98/DEGRE, de 3 de Outubro, torna-se
público que se encontra afixada no átrio deste Agrupamento Vertical
de Escolas a lista de antiguidade do pessoal docente deste Agrupamento reportada a 31 de Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso para reclamação junto ao dirigente máximo do serviço.

27 de Novembro de 2006. — A Presidente da Comissão Provisória,
Amélia Martins.

4 de Dezembro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
José Maria Guedes Correia de Magalhães.

Agrupamento Vertical de Escolas Miradouro de Alfazina

Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Leonardo Coimbra (Filho)

o

Aviso n. 13 548/2006
o

Despacho n.o 25 836/2006
o

Nos termos do artigo 95. do Decreto-Lei n. 100/99, de 31 de
Março, e da circular n.o 30/98/DEGRE, de 3 de Novembro, avisa-se
o pessoal docente da Escola Básica Integrada/Jardim-de-Infância do
Monte de Caparica que se encontra afixada na sala de professores
a lista de antiguidade para efeitos de concurso, progressão na carreira
e aposentação, relativamente a 31 de Agosto de 2006.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao presidente
do conselho executivo.
27 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
António Jorge de Albuquerque Gaspar.

Direcção Regional de Educação do Norte
Centro de Área Educativa de Braga
Listagem n.o 212/2006
Por despacho do coordenador educativo de Braga, José Figueiredo,
proferido por subdelegação, foram homologados os contratos relativos
ao ano escolar de 2004-2005 dos docentes não pertencentes aos quadros, para escolas/agrupamentos e grupos/nível de ensino abaixo
indicados:
Olga Isabel Silva Ramalho Alves — Vale do Homem (150319) —
04.o(04).
Maria Cláudia Brandão Magalhães Azevedo Fernandes — Sec.
Camilo Castelo Branco (401055) — 4.o-A(15).
20 de Novembro de 2006. — O Coordenador Educativo, José
Figueiredo.

Escola Secundária de Amares
Aviso n.o 13 549/2006
o

o

Nos termos do disposto do artigo 95. do Decreto-Lei n. 100/99,
de 31 de Março, e de acordo com o estipulado no artigo 132.o do
ECD, faz-se público que se encontra afixada na sala de professores
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
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.
28 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
Pedro Cerqueira.

Por meu despacho de hoje e no uso de competências que me são
conferidas, nomeio, nos termos do n.o 2 do artigo 26.o do Decreto-Lei
n.o 184/2004, de 29 de Julho, para desempenho de funções de chefe
dos Serviços de Administração Escolar deste Agrupamento, em regime
de substituição, o assistente administrativo especialista Jerónimo Castro Moreira das Neves, a partir do dia 1 de Setembro de 2006.
1 de Setembro de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
Gracinda de Jesus Pires Fernandes Pires.

Escola Secundária com 3.o Ciclo do Ensino Básico de Lousada
Aviso n.o 13 551/2006
Nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, e para os devidos efeitos, faz-se público
que se encontra afixada no placard da sala de professores desta Escola
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 da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço, nos termos do artigo 96.o do referido decreto-lei.
20 de Novembro de 2006. — O Presidente do Conselho Executivo,
António Augusto dos Reis Silva.

Agrupamento Vertical Manoel de Oliveira
Aviso n.o 13 552/2006
Nos termos do disposto do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, e para os devidos efeitos, faz-se público que se
encontra afixada em local apropriado a lista de antiguidade do pessoal
docente deste estabelecimento de ensino reportada a 31 de Agosto
de 2006.
Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
do aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente máximo
do serviço.
17 de Outubro de 2006. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria Rosa Cordeiro Peixoto Lages.

Escola Secundária Rodrigues de Freitas
Aviso n.o 13 553/2006
o

Nos termos do n. 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
dos professores desta Escola a lista de antiguidade do pessoal docente
deste estabelecimento de ensino reportada a 31 de Dezembro de
2006.

