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Experiência profissional:
De maio de 2010 a novembro de 2015, exerceu funções como secretária do Diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa.
209302553
Despacho n.º 1925/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos números 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 apoio técnico-administrativo no meu
Gabinete Maria Gabriela Pacheco Messias Correia Borges, assistente
técnica da Secretaria-Geral da Educação e Ciência.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência e pelo orçamento do meu
Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo decreto-lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 26 de novembro de 2015.
4 — 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.
18 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado da Educação,
João Miguel Marques da Costa.
Nota curricular
Nome: Maria Gabriela Pacheco Messias Correia Borges.
Data de nascimento: 15 de fevereiro de 1955.
Assistente técnica do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência.
Atividade profissional:
2012-2015 — Apoio técnico-administrativo nos Gabinetes dos Secretários de Estado do Ensino Básico e Secundário do XIX e XX Governos
Constitucionais;
2003-2011 — Apoio técnico nos Gabinetes dos Secretários de Estado
da Educação e da Administração Educativa;
1997-2003 — Apoio de secretariado da Direção-Geral dos Recursos
Humanos da Secretaria-Geral do Ministério da Educação;
1992-1996 — Funções de Secretariado no Conselho de Acompanhamento e Avaliação do Novo Modelo de Direção, Administração e
Gestão dos Estabelecimentos de Educação Pré-escolar e dos Ensinos
Básico e Secundário e Comissão Nacional para o Ano da Educação e
Formação ao Longo da Vida;
1979-1992 — Secretária do Chefe de Divisão de Publicações do
Instituto de Cultura e Língua Portuguesa;
1973-1978 — Escriturária-datilógrafa no Instituto de Alta Cultura;
1973 — Ingressou na função pública como escriturária-datilógrafa.
209304424

1999-2002 — Secretária da Comissão Instaladora do Instituto Histórico da Educação;
1995-1999 — Exerceu funções no Secretariado de Apoio ao Ministro
da Educação;
1987-1995 — Regresso à Secretaria-Geral do Ministério da Educação
com a função de secretária do Auditor Jurídico;
1983-1987 — Licença ilimitada, exercendo funções como Secretária da Administração no setor privado (EFACEC — delegação de
Luanda);
1972-1983 — Entrada na Direção-Geral do Ensino Básico, na Secção
de Arquivo, Datilografia e Expediente Geral.
209304505
Despacho n.º 1927/2016
1 − Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 7 do artigo 4.º,
nos números 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 Manuel Gonçalves Alves, assistente operacional
da Secretaria-Geral da Educação e Ciência.
2 − Os encargos com a remuneração do ora designado são assegurados
pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência, nos termos do n.º 14 do
artigo 13.º do mesmo Decreto-Lei.
3 − 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, que produz efeitos a 26 de novembro de 2015.
4 − 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.
18 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado da Educação,
João Miguel Marques da Costa.
Nota Curricular
Nome: Manuel Gonçalves Alves.
Data de nascimento: 7 de outubro de 1957.
Assistente operacional da Secretaria-Geral do Ministério da Educação
e Ciência.
Atividade profissional:
2012-2015 – Motorista nos Gabinetes dos Secretários de Estado do
Ensino Básico e Secundário do XIX e do XX Governos Constitucionais;
1999-2011 – Motorista em gabinetes de membros do Governo responsáveis pela área da Educação;
1989-1999 – Iniciou funções como motorista de ligeiros na SecretariaGeral do Ministério da Educação;
Participou na Ação de Formação de Motoristas, promovida pela Direção-Geral do Património, na qual foram ministradas técnicas de condução
destinadas a incrementar os níveis de segurança.
209305178

Despacho n.º 1926/2016

Despacho n.º 1928/2016

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos números 1 a 3 do
artigo 11.º e no artigo 12.º no Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
designo para exercer as funções de apoio técnico-administrativo no meu
Gabinete Maria Leonor Gomes Santana, assistente técnica do mapa de
pessoal da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares — Direção
de Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei,
a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 26 de novembro de 2015.
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.

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 7 do artigo 4.º, nos números 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 Hugo Miguel dos Santos Conceição,
assistente operacional da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino
Profissional, I. P..
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, que produz efeitos a 26 de novembro de 2015.
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.

18 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado da Educação,
João Miguel Marques da Costa.

18 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado da Educação,
João Miguel Marques da Costa.

Nota Curricular
Nome: Maria Leonor Gomes Santana.
Data de nascimento: 1 de março de 1954.
Atividade profissional:
2012-2015 — Apoio técnico-administrativo nos Gabinetes dos Secretários de Estado do Ensino Básico e Secundário dos XIX e XX
Governos Constitucionais;
2002-2011 — Assistente técnica no secretariado de apoio a diferentes
Gabinetes de Secretários de Estado da Educação e da Administração
Escolar;

Nota Curricular
Nome: Hugo Miguel dos Santos Conceição.
Data de nascimento: 2 de março de 1977.
Percurso Profissional:
De 1997 a 2004 — Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, na Câmara Municipal de Almada;
Em 2005 ingressou no quadro do Ministério da Educação como
motorista de ligeiros, tendo exercido funções nos seguintes serviços:
PRODEP; Direção-Geral de Formação Profissional, Agência Nacional
para a Qualificação; Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da
Reabilitação;
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Atualmente pertence ao mapa de pessoal da Agência Nacional para
a Qualificação e Ensino Profissional, I. P.;
2011-2015 — Motorista nos Gabinetes dos Ministros da Educação e
Ciência do XIX e do XX Governos constitucionais.
209305145
Despacho n.º 1929/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 9 do artigo 4.º, nos números 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
coordenadora do apoio técnico-administrativo no meu Gabinete Isabel
Maria da Silva, assistente técnica do mapa de pessoal da Secretaria-Geral
da Educação e Ciência.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência e pelo orçamento do meu
Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo Decreto-Lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei,
a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 26 de novembro de 2015.
4 — 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.
18 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado da Educação,
João Miguel Marques da Costa.
Nota Curricular
Nome: Isabel Maria da Silva.
Data de nascimento: 19 de março de 1956.
Habilitações literárias: Curso Geral de Administração e Comércio — Equivalência do Curso Complementar de Contabilidade e Administração (11.º Ano) para fins exclusivamente profissionais.
Carreira Profissional: Assistente Técnica do mapa de pessoal da
Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência, com contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, afeta à Direção
de Serviços de Gestão de Recursos Financeiros (DSGRF).
Experiência profissional:
De 4 de novembro de 1988 até 7 de agosto de 2014 — Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência como assistente técnica
da DSGRF — realização das despesas inerentes aos orçamentos dos
gabinetes ministeriais.
De 8 de agosto de 2014 até 29 de outubro de 2015 — Coordenadora do
apoio técnico-administrativo nos Gabinetes dos Secretários de Estado do
Ensino Básico e Secundário dos XIX e XX Governos Constitucionais.
Formação profissional: “Regime Jurídico da Função Pública”, “Excel
Iniciação e Avançado”, “Word Iniciação e Avançado”, “Contabilidade
Pública POCP”, “Gestão Orçamental dos Serviços Públicos”, “Novo
Regime de Contratação Pública”, “Gestão Documentação — Open Text”,
“GERFIP — Sessão Formação Inicial, Gestão Mestre, Contabilidade
Orçamental, Execução Despesa, Execução Receita, Interfaces”.
209304846
Despacho n.º 1930/2016
1. Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos números 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 apoio técnico-administrativo no meu
Gabinete José do Livramento Rodrigues Perdigão, assistente técnico da
Secretaria-Geral da Educação e Ciência.
2. Os encargos com a remuneração do designado são assegurados
pela Secretaria-Geral da Educação e Ciência e pelo orçamento do meu
Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo Decreto-Lei.
3. 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, que produz efeitos a 26 de novembro de 2015.
4. 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.
18 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado da Educação,
João Miguel Marques da Costa.
Nota Curricular
Nome: José do Livramento Rodrigues Perdigão.
Data de nascimento: 23 de maio de 1949.
Assistente técnico da Secretaria-Geral do Ministério da Educação
e Ciência.

Atividade profissional:
2012-2015 – Apoio técnico-administrativo nos Gabinetes dos Secretários de Estado do Ensino Básico e Secundário dos XIX e XX Governos
Constitucionais;
2000-2011 – Apoio técnico-administrativo nos Gabinetes dos Secretários de Estado da Administração Educativa;
1998-2000 – Transitou para assistente administrativo principal;
1992-1998 – Promovido a segundo-oficial da Secretaria-Geral do
Ministério da Educação;
1986-1991 – Promovido a terceiro-oficial da Secretaria-Geral do
Ministério da Educação;
1974-1985 – Escriturário-datilógrafo na secção de Expediente Geral
da Secretaria-Geral do Ministério da Educação.
209304724
Despacho n.º 1931/2016
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos números 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 apoio técnico-administrativo
no meu Gabinete Maria Isabel dos Santos Ganhão, assistente técnica da
Secretaria-Geral da Educação e Ciência.
2 — Os encargos com a remuneração da designada são assegurados
pela Secretaria-Geral do Educação e Ciência e pelo orçamento do meu
Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo Decreto-Lei.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido Decreto-Lei,
a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 26 de novembro de 2015.
4 — 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.
18 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado da Educação,
João Miguel Marques da Costa.
Nota Curricular
Nome: Maria Isabel dos Santos Ganhão.
Data de nascimento: 14 de janeiro de 1955.
Assistente técnica do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência.
Atividade profissional:
2014-2015 — Apoio técnico-administrativo nos Gabinetes dos Secretários de Estado do Ensino Básico e Secundário dos XIX e XX
Governos Constitucionais;
1991-2014 — Apoio técnico-administrativo nos Gabinetes dos Secretários de Estado da Educação e da Administração Educativa;
2009-2011 — Assistente técnica da Secretaria-Geral do Ministério
da Educação;
2006-2009 — Assistente administrativa especialista da Secretaria-Geral do Ministério da Educação;
2002-2006 — Assistente administrativa principal da Secretaria-Geral
do Ministério da Educação;
1997-2002 — Promovida a terceiro-oficial da Secretaria-Geral do
Ministério da Educação;
1985-1991 — Entrada para o quadro de funcionários da Secretaria-Geral do Ministério da Educação, na categoria de escriturária-datilógrafa;
1973-1985 — Ingresso na função pública como escriturária-datilógrafa
de 2.ª classe, no Ministério do Comércio Externo de Portugal.
209304781
Despacho n.º 1932/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de secretária pessoal
no meu Gabinete Maria de Fátima Ribeiro Romana, assistente técnica
do Instituto Politécnico de Lisboa.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 27 de novembro de 2015.
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.
18 de dezembro de 2015. — O Secretário de Estado da Educação,
João Miguel Marques da Costa.

