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Dr. Filipe Manuel Campos Silva, em de 18 de dezembro de 2018, se
encontra afixada em local visível e público nas instalações dos serviços
centrais da Direção-Geral do Património Cultural, sita no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, e disponibilizada na sua página eletrónica
em www.patrimoniocultural.gov.pt.
Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto
recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro.
4 de fevereiro de 2019. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
312074592

EDUCAÇÃO

Despacho (extrato) n.º 2418/2019
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de
29 de novembro de 2018, foi autorizada a consolidação da mobilidade
na categoria da assistente operacional Olinda da Conceição Gonçalves
Velho na Escola Artística do Conservatório de Música do Porto, nos
termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, mantendo a posição
remuneratória, com produção de efeitos à data do despacho.
8 de fevereiro de 2019. — A Diretora-Geral da Administração Escolar,
em regime de suplência, Susana Maria Godinho Barreira Castanheira
Lopes.
312083437
Despacho (extrato) n.º 2419/2019

Gabinete do Ministro
Despacho n.º 2416/2019
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 7 do artigo 4.º,
nos n.os 1 a 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de motorista no meu
Gabinete Fernando Manuel da Silva, assistente operacional da Autoridade Tributária e Aduaneira, com efeitos a 14 de janeiro de 2019.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular do ora designado é publicada em anexo ao presente
despacho.
3 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
14 de fevereiro de 2019. — O Ministro da Educação, Tiago Brandão
Rodrigues.
Nota curricular
Nome: Fernando Manuel da Silva
Data de Nascimento: 12 de abril de 1967
Habilitações literárias: Ensino secundário.
Experiência profissional relevante:
Assistente Operacional (Motorista) na Direção de Finanças do Porto,
desde 01/10/2014;
Motorista do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário,
de 02/10/2012 a 30/09/2014;
Motorista na Direção Regional de Educação do Norte, de 03/11/1997
a 01/10/2012;
Auxiliar de Ação Educativa na Escola Secundária Infante D. Henrique,
de 30/10/1995 a 02/11/1997.
312075978

Direção-Geral da Administração Escolar
Despacho n.º 2417/2019
Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 287/88, de 19-08, publica-se a classificação profissional atribuída,
por meu despacho de hoje, à docente a seguir indicada, que concluiu
o Curso de Profissionalização em Serviço, nos termos do Despacho
n.º 7286/2015, de 19-06, publicado na 2.ª série do Diário da República,
de 02-07-2015.
A classificação profissional produz efeitos em 01-09-2017.
Nome

Grupo

Inocência Inês Pires 560 — Ciências Agro-Pecuárias
Afonso.

Classificação
profissional
(valores)
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27 de dezembro de 2018. — A Diretora-Geral da Administração
Escolar, em regime de suplência, Susana Maria Godinho Barreira
Castanheira Lopes.
312066808

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de
18 de dezembro de 2018, foi autorizada a consolidação da mobilidade na
categoria da assistente técnica Julieta Martins da Cruz Carvalho na Escola Secundária Filipa de Vilhena, Porto, nos termos do artigo 99.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, mantendo a posição remuneratória, com produção de
efeitos à data do despacho.
8 de fevereiro de 2019. — A Diretora-Geral da Administração Escolar,
em regime de suplência, Susana Maria Godinho Barreira Castanheira
Lopes.
312074235
Despacho (extrato) n.º 2420/2019
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de
21 de janeiro de 2019, foi autorizada a consolidação da mobilidade na
categoria da assistente técnica Ana Sofia Calado Gomes Leal no Agrupamento de Escolas de Colmeias, Leiria, nos termos do artigo 99.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, mantendo a posição remuneratória, com produção de
efeitos à data do despacho.
8 de fevereiro de 2019. — A Diretora-Geral da Administração Escolar,
em regime de suplência, Susana Maria Godinho Barreira Castanheira
Lopes.
312075589
Despacho (extrato) n.º 2421/2019
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de
21 de janeiro de 2019, foi autorizada a consolidação da mobilidade na
categoria do assistente operacional Domingos José Ferreira Gonçalves
Freitas na Escola Secundária de Paços de Ferreira, nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, mantendo a posição remuneratória,
com produção de efeitos à data do despacho.
11 de fevereiro de 2019. — A Diretora-Geral da Administração Escolar, em regime de suplência, Susana Maria Godinho Barreira Castanheira Lopes.
312083234
Despacho (extrato) n.º 2422/2019
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, por meu despacho
de 08 de fevereiro de 2019, foi autorizada a consolidação da mobilidade
na categoria da assistente técnica Eugénia Margarida Carvalho Amado
Cunha na Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra,
nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, mantendo a
posição remuneratória, com produção de efeitos à data do despacho.
12 de fevereiro de 2019. — A Diretora-Geral da Administração Escolar, em regime de suplência, Susana Maria Godinho Barreira Castanheira Lopes.
312075548

