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d) Superintender os procedimentos de aquisição de bens e serviços
de ajuste direto, regime simplificado;
e) Assegurar a execução das atividades no domínio da ação social
escolar;
f) Substituir a Diretora nas suas faltas e impedimentos.
2) No Adjunto, Armindo Sérgio Machado Ferreira,
a) Superintender as atividades relacionadas com o Plano Tecnológico
da Educação;
b) Exercer o poder disciplinar em relação aos alunos, na ausência ou
impedimento da Subdiretora;
c) Convocar reuniões, homologar atas e pautas de avaliação dos alunos
e efetuar despacho de expediente;
d) Apoiar e desencadear os mecanismos necessários inerentes à
constituição do Conselho de Delegados de Turma dos 2.º, 3.º ciclos
e secundário;
e) Proceder à seleção e recrutamento de pessoal docente, nos termos
dos regimes legais aplicáveis;
f) Atribuir e gerir as medidas de apoio educativo, assim como a organização das atividades não letivas, permutas, aulas de substituição e
compensação/reposição de aulas.
3) No Adjunto Jorge Miguel Lírio Santos, acresce às competências já
delegadas no Despacho n.º 3230/2015, de 30 de março, a competência de
proceder à avaliação do desempenho do pessoal não docente da escola
sede do agrupamento e da Escola Básica de Agrela e Vale do Leça, nos
termos dos regimes legais aplicáveis.
A presente delegação de competências não prejudica os poderes de
avocação e superintendência.
O presente despacho produz efeitos a 01/09/2017 e termina em
30/06/2018, ficando ratificados todos os atos entretanto praticados, no
âmbito dos poderes acima delegados.
29 de junho de 2018. — A Diretora do Agrupamento de Escolas
D. Dinis de Santo Tirso, Cláudia Maria da Cunha Soares.
311470704

Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Amadora
Despacho (extrato) n.º 7030/2018
Na sequência do procedimento concursal prévio e da eleição ao cargo
de diretor do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Amadora, em 12 de
junho de 2017, cujo resultado foi homologado pelo Senhor Diretor-Geral
dos Estabelecimentos Escolares, tomou posse no dia 5 de julho de 2017,
perante o Conselho Geral, em cerimónia pública, prevista no n.º 1, do
artigo 24.º, do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, o professor João
Manuel Rodrigues Pereira como Diretor do Agrupamento por um período
de quatro anos, em regime de comissão de serviço.
12 de julho de 2018. — O Presidente do Conselho Geral, António
Maria Romeiro Carvalho.
Elementos de certificação na qualidade
Entidade: Agrupamento Escolas Miguel Torga, Amadora
Nome do designado: João Manuel Rodrigues Pereira
Cargo de direção: Diretor
Início da comissão de serviço: 2017-07-05
Cessação da comissão de serviço: 2021-07-05
311508361

Escola Básica da Ponte, Vila das Aves, Santo Tirso
Aviso n.º 9836/2018
Ao abrigo do disposto no Contrato de Autonomia, no Decreto-Lei
n.º 75/2008 de 22 de abril com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 02 de julho tomaram posse como elementos do
Conselho de Gestão desta Escola, para o quadriénio 2017 a 2021, as
seguintes docentes:
Ana Maria Marques Pinto Moreira — Coordenadora do Núcleo da
Iniciação, Coordenadora Geral do Projeto e Substituta da Gestora nas
suas ausências e impedimentos.
Rosa Ângela Araújo Guimarães de Sousa — Adjunta e Coordenadora
do Núcleo da Consolidação (em substituição de Paulo Jorge de Jesus
Topa).

Assunção Alexandra Sampaio Ferreira — Adjunta e Coordenadora
do Núcleo do Aprofundamento.
O presente despacho produz efeitos a partir de 25 de maio de 2018.
27 de junho de 2018. — A Gestora, Eugénia Maria da Silva Tavares.
311473337

Agrupamento de Escolas da Sé, Guarda
Aviso n.º 9837/2018
Recondução do Diretor do Agrupamento
para o quadriénio de 2018/2022
De acordo com o disposto no artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 75/2008,
de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, o
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas da Sé-Guarda, reunido em
13 de março de 2018, deliberou, por maioria, a recondução do professor,
António David Afonso Gonçalves, para o cargo de Diretor do Agrupamento de Escolas da Sé — Guarda para o quadriénio 2018/2022, tendo
o mandato iniciado em 26 de junho de 2018.
02-07-2018. — O Presidente do Conselho Geral, Joaquim Diamantino
Gonçalves Pereira.
311471782
Aviso n.º 9838/2018
Nomeação de Subdiretor e Adjuntos
Ao abrigo no disposto no n.º 6 do artigo 21, ambos do Decreto-Lei
n.º 75/2008, de 22 de abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 137/2012, de 2 de julho, nomeio os seguintes Docentes para os cargos
da direção deste Agrupamento de Escolas:
Subdiretor — Alberto Capelo Marques, professor do quadro do grupo
de recrutamento 420 (Geografia);
Adjunto — José Fonseca Cruz, professor do quadro do grupo de
recrutamento 500 (Matemática);
Adjunta — Maria de Lurdes Máxima Costa Pires, professora do
quadro do grupo de recrutamento 100 (Educação de Infância);
Adjunta — Maria Teresa Ramos Correia, professora do quadro do
grupo de recrutamento 420 (Geografia).
A presente nomeação tem a duração de quatro anos, de acordo com
o n.º 8 do artigo 25 do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 2 de abril, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e
produz efeitos a partir de 27 de junho, data da tomada de posse.
02-07-2018. — O Diretor, António David Afonso Gonçalves.
311471911

Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira, Faro
Despacho n.º 7031/2018
Ao abrigo do disposto dos n.os 2 e 3, do artigo 24.º, do Decreto-Lei
n.º 75/2008, de 22 de abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 julho, foi conferida posse
ao professor do quadro de agrupamento Orlando Jorge Gonçalves de
Mendonça, do grupo de recrutamento 410 — Filosofia, para o cargo de
subdiretor e aos professores do quadro de agrupamento Eurico Martinho
Viegas Bárbara, do grupo de recrutamento 110 — 1.º Ciclo do Ensino
Básico, Helena Sofia Machado dos Santos do grupo de recrutamento
230 — Matemática e Ciências da Natureza e ao professor do quadro de
zona pedagógica Luís Pedro Martins Rosa Miguel, do grupo de recrutamento 430 — Economia e Contabilidade, para adjuntos da diretora do
Agrupamento de Tomás Cabreira, Faro, em 1 de julho de 2018.
1 de julho de 2018. — A Diretora, Ana Paula Matos Mourato Marques.
311472892

Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
Despacho n.º 7032/2018
Considerando que o país reconhece a especial vulnerabilidade das
pessoas jovens na efetivação dos seus direitos, pela consagração, no

