2889

Diário da República, 2.ª série — N.º 20 — 29 de janeiro de 2014
O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura,
considerando-se ratificados todos os atos praticados desde 29 de agosto
de 2013, no âmbito das competências agora delegadas, e tem a duração
do mandato do Diretor.
30 de dezembro de 2013. — O Diretor, António Mário Soares Godinho.
207549471
Despacho n.º 1429/2014
Nos termos do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de
julho, designo Vice-Presidente do Conselho Administrativo, a Subdiretora do Agrupamento de Escolas Francisco de Arruda, Maria Luísa
Fernandes Bernardo Nunes, docente do quadro de agrupamento do
grupo de recrutamento 110.
O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura,
considerando-se ratificados todos os atos praticados desde 29 de agosto
de 2013, no âmbito das competências próprias daquele órgão, e tem a
duração do mandato do Diretor.
30 de dezembro de 2013. — O Diretor, António Mário Soares Godinho.
207549382

Agrupamento de Escolas Francisco Simões, Almada
Declaração de retificação n.º 68/2014
Procedimento concursal para recrutamento de seis postos de
trabalho a horas, para prestação de serviço de limpeza em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo a tempo
parcial.
Procede-se à retificação do n.º 6 do aviso n.º 554/2014, de 13 de janeiro,
no que concerne ao texto publicado no referido número. Assim, onde se lê
«3,20 € (três, vinte euros)» deve ler-se «€ 2,80».
16 de janeiro de 2014. — A Diretora, Augusta Maria Leocádia de
Oliveira Fernandes Delgado.
207544538

Agrupamento de Escolas de Montenegro, Faro

Nome

José Casimiro Borges Leite . . . . . .
Iza Maria Barbosa Flores Marcos
Vieira.
Maria de Fátima Paiva Matos . . . .
Maria Fernanda Moura Castelo
Branco Almeida.

Categoria
profissional

Data

Docente . . . . . .
Docente . . . . . .

09-10-2013
14-11-2013

Docente . . . . . .
Docente . . . . . .

14-11-2013
09-12-2013

17 de janeiro de 2014. — O Diretor, Armando Alfredo Silva Coelho.
207548815

Agrupamento de Escolas de Prado, Vila Verde
Aviso n.º 1267/2014
Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de março, avisa-se todo o pessoal não docente pertencente ao Agrupamento de Escolas de Prado, que se encontra afixada
no placar da entrada principal a lista de antiguidade reportada a 31 de
dezembro de 2013.
Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data da publicação no
Diário da República para apresentarem eventuais reclamações.
16 de janeiro de 2014. — O Diretor, José António Vieira Peixoto.
207545397

Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho, Barcelinhos
Aviso n.º 1268/2014
Nos termos do artigo 52.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro,
prorrogo até 31 de dezembro de 2014, a Mobilidade Interna Intercategorias da Assistente Técnica, Isaura Maria Oliveira Rocha Barbosa, para
exercer as funções de Coordenadora Técnica.
16 de janeiro de 2014. — A Diretora, Maria Paula Abreu Pereira
Elias de Sousa.
207546782

Agrupamento de Escolas de São Martinho, Santo Tirso

Aviso (extrato) n.º 1265/2014

Aviso n.º 1269/2014

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 95.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de março, conjugado com o n.º 4 do artº132.º do
ECD do Decreto-Lei n.º 15/2007, torna-se público que se encontra
afixada a partir da presente data, no placard existente na sala de professores da escola sede, a lista de antiguidades do pessoal docente
reportada a 31 de agosto de 2013.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República, para reclamação ao dirigente máximo
do serviço.

Nos termos do disposto no n.º 1 do artº 95.º do Decreto-Lei n.º 497/88
de 30/12, faz-se público que se encontra afixada no placard dos Serviços Administrativos desta escola, para consulta, a lista de antiguidade
do Pessoal Não Docente, com referência a 31.12.2013. Nos termos
do artº 96.º do mesmo diploma os funcionários dispõem de 30 dias a
contar da data da publicação deste aviso para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.

16 de janeiro de 2014. — O Diretor, Carlos Bonança.

16 de janeiro de 2014. — O Diretor, José Manuel Queijo Barbosa.
207545664

207545648

Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa
Agrupamento de Escolas Pêro Vaz de Caminha, Porto
Aviso n.º 1266/2014
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, no período
compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2013, cessaram
funções por motivo de aposentação, os seguintes trabalhadores:
Nome

Categoria
profissional

Alice da Conceição Logarinho Rocha Assistente Operacional.
Maria José Pereira Morais Moura Docente . . . . . .
Alves.
Maria do Carmo Beires Côrte Real Docente . . . . . .
Elisa dos Santos Martins . . . . . . . . Docente . . . . . .

Data

08-05-2013
13-08-2013
06-09-2013
09-10-2013

Aviso n.º 1270/2014
No uso das competências que me são conferidas e em conformidade
com o disposto no artigo 52.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro,
é prorrogada a situação de mobilidade interna intercategorias do Assistente Operacional, Domingos Manuel Valente Soares para o exercício
de funções de Encarregado Operacional, até 31 de dezembro de 2014.
17 de janeiro de 2014. — O Diretor, Francisco Manuel Cortez Batista
de Lá Feria e Oliveira.
207550426

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes, Odemira
Aviso n.º 1271/2014
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,

