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Despacho n.º 1936/2016
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 auxiliar no meu Gabinete Anabela
Domingues Tomás Gomes, assistente operacional do Agrupamento de
Escolas Luís António Verney.
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 25 de janeiro de 2016.
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.
25 de janeiro de 2016. — O Secretário de Estado da Educação, João
Miguel Marques da Costa.
Nota Curricular
Nome: Anabela Domingues Tomás Gomes
Data de Nascimento: 11-04-1972
Habilitações Académicas:
Ensino Secundário.
Formação Complementar:
Curso de Formação de Formadores, IEFP — Instituto de Emprego e
Formação Profissional; Curso de Formação Profissional de Procedimentos de Comunicação e Relação, Neves e Almeida — HR Consulting.

De agosto de 1998 a fevereiro de 2015 — Escriturária Especializada,
Moviflor — Comércio de Mobiliário, SA;
De outubro de 2015 a 24 de janeiro de 2016 — Assistente Operacional,
Agrupamento de Escolas Luís António Verney.
209305275

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha
Despacho (extrato) n.º 1937/2016
Consolidação de mobilidade interna na categoria
Por despacho da Senhora Subdiretora-geral dos Estabelecimentos
Escolares em 26/10/2015, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna da assistente operacional Maria Gracinda Pereira Henriques
Gomes Martins no Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha, de
acordo e nos termos do disposto no artigo 99.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, com efeitos à data do despacho.
21 de janeiro de 2016. — O Diretor, Albérico Tavares Vieira.
209293847

Agrupamento de Escolas António Feijó, Ponte de Lima

Percurso Profissional:

Aviso (extrato) n.º 1442/2016

De janeiro de 1990 a outubro de 1996 — Formadora de Técnicas de
Confeção, Gete;
De maio de 1997 a julho de 1998 — Auxiliar de Ação Educativa,
Jardim de Infância “Palhaço Alegre”;
Nome

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, publica-se a lista do pessoal docente,
desligado do serviço por passarem à situação de aposentados, no período
compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2015:
Carreira docente

José Luís Amorim Gomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professor Grupo 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Índice
de vencimento

Produção de efeitos

299

01-06-2015

27 de janeiro de 2016. — O Diretor, José António Fernandes da Silva.

209307608

Agrupamento de Escolas de Barroselas, Viana do Castelo

Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches, Vila do Conde

Aviso n.º 1443/2016

Despacho n.º 1939/2016

Nos termos do disposto no artigo 132.º do Estatuto da Carreira
Docente, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro com a
redação atual, faz-se público que se encontra afixada nos serviços de
administração escolar desta Escola a lista de antiguidade do pessoal
docente reportada a 31 de agosto de 2015.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso
no Diário da República para reclamação ao dirigente máximo do serviço.

Nos termos do artigo 51.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro,
prorrogo a mobilidade interna intercategorias da Assistente Operacional,
Maria Manuela Fernandes Neves Azevedo, para exercer as funções de
Encarregada Operacional, até 31 de dezembro de 2016.

13 de janeiro de 2016. — A Diretora, Maria Teresa da Costa
Almeida.
209296593

Agrupamento de Escolas de Corga do Lobão,
Santa Maria da Feira

25 de janeiro de 2016. — A Diretora, Ana Alice da Silva Araújo
Lopes Rodrigues.
209303055
Despacho n.º 1940/2016
Nos termos do artigo 51.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro,
prorrogo a mobilidade interna intercategorias da Assistente Técnica,
Liliana Cristina Macieira Piedade, para exercer as funções de Coordenadora Técnica, até 31 de dezembro de 2016.
25 de janeiro de 2016. — A Diretora, Ana Alice da Silva Araújo
Lopes Rodrigues.
209303022

Despacho n.º 1938/2016
Nos termos do ponto 6, artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de
22 de abril, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de
julho, no exercício das competências como diretor do Agrupamento de
Escolas de Corga do Lobão, determino a cessação de funções da adjunta da direção, a pedido fundamentado da própria, da docente Maria
do Carmo Rocha Castro Sá Soares, para as quais foi designada pelo
Despacho n.º 199/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 151, de 7 de agosto de 2013, Aviso n.º 10032/2013. O presente
despacho produziu efeitos a 31 de dezembro de 2015.
25 de janeiro de 2016. — O Diretor, Manuel Sousa Couto.
209302594

Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Vila Real
Aviso n.º 1444/2016
A Diretora do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Vila Real, nos
termos do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, torna
público que se encontra afixada no expositor do átrio, da escola Sede,
a lista de antiguidade do pessoal não docente deste estabelecimento de
ensino, reportada a 31 de dezembro de 2015.
Nos termos do n.º 1, do artigo 96.º, do mesmo decreto-lei, os não
docentes dispõem de 30 dias, a contar da data da publicação deste aviso,

