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Filipa Andreia Lopes Alves Cazalou b)
Filipa Santos Azevedo b)
Filipa Vieira Neto b)
Gabriela Ramos Lourenço b)
Graça Maria Sousa da Costa Moreira b)
Hélia Vanessa Pragana Pimenta b)
Hugo Gonçalo Costa de Matos b)
Ilda Maria Nunes e)
Inês Alves Lindinho b)
Joana Alberta Gaspar Ramos b)
Joana Cristina Oliveira Moutinho b)
Joana da Rocha Marques Pinto b)
Joana Filipa Gouveia Fernandes b)
Joana Inês Grilo Fernandes b)
Joana Pinto da Fonseca Martins b)
Joana Rita Guarda da Venda Rodrigues b)
João Carlos Estrabôcha Calado b)
Jorge Ângelo da Cunha Costa a)
Juliana do Espírito Ferreira de Sousa b)
Lénia Fernanda Augusto Fialho Agostinho Duque b)
Liliana Catarina Das Neves Pratas b)
Liliana Cristina Lopes Marques b)
Liliana Patrícia Fernandes de Sousa b)
Liliana Sofia Martins dos Santos Gomes b)
Lúcia Margarida Duarte Caldeira Pires b)
Lurdes Patrícia Lamelas de Almeida b)
Manuela Fernanda Marta de Castro a)
Márcia Liliana Dias dos Santos Salé b)
Marco Alexandre de Sousa Rebelo a)
Margarida Maria Arcanjo Tomé Vassalo b)
Maria de Fátima Rodrigues Francisco b)
Maria de Lurdes Azevedo Mimoso Ruiz c)
Maria Eugénia Pereira c)
Maria Isabel da Silva Cruz c)
Maria Isabel Valente Caetano Pereira b)
Maria Jesus Martinez Fernandez b)
Maria João Bogas Chapeira b)
Maria José Quintans Palmeiro c)
Maria Teresa Santos Ramalho Nogueira Antunes b)
Marília Manuela Mendonça Gomes c)
Mário Jorge Rodrigues Alves d)
Marli Dias de Almeida b)
Marta Inês Marcelos Jordão b)
Marta Lorina Lemos Cerejo b)
Milena Isabel Lopes Piedade f)
Mónica Cristina Vaz Eloy b)
Natália Sofia Lima do Nascimento b)
Natanael Monteiro Maia Pereira b)
Nicolas Tenente Monteiro b)
Nídia Isabel dos Santos Nunes b)
Patrícia Isabel Henriques Ferreira b)
Patrícia Maria Pisco Pacheco de Matos b)
Paula Cristina Dionísio de Oliveira Câmara c)
Rafaela Sofia Sequeira dos Santos b)
Ricardo Jorge dos Santos Guedes b)
Rita Arlete Oliveira de Amorim Castro b)
Rosa Maria Estriga Rodrigues b)
Sandra Sofia Bastos de Araujo b)
Sara Cristina Correia Gomes Sitefane b)
Sara Isabel Ferreira da Silva b)
Sara Torcato Parreira b)
Selma Alexandra Teixeira Carrilho b)
Sílvia da Costa Lopes b)
Sofia Raquel Carrilho Ferreira b)
Susana Cristina Tavares Santos da Costa b)
Susana Maria Gaspar Lopes b)
Susana Miguel Rocha b)
Suse Helena Marquês Severiano b)
Tânia Alexandra Dias Almeida b)
Tânia Isabel Gil Caeiro Franco b)
Tânia Sofia Fernandes da Fonseca b)
Tatiana Marina Marques Coelho Dias Gomes Francisco b)
Tiago Daniel de Almeida Lopes a)
Tiago Fernando Ramos Ribeiro b)
Tiago Filipe de Almeida Condenço b)
Tiago Gomes Teixeira b)
Vanessa Anjos da Silva Machado b)
Vânia Cristina Gaita Grave Guerreiro b)
a) Candidato excluído por não cumprir com o disposto no n.º 5
do aviso n.º 10926/2011, publicado no Diário da República 2.ª série

n.º 95/2011 de 17/05, com retificação n.º 897/2011 publicada no Diário
da República 2.ª série n.º 100/2011 de 24/5
b) Candidato excluído por não cumprir com o disposto no n.º 6.1
do aviso n.º 10926/2011, publicado no Diário da República 2.ª série
n.º 95/2011 de 17/05, com retificação n.º 897/2011 publicada no Diário
da República 2.ª série n.º 100/2011 de 24/5
c) Candidato excluído por não cumprir com o disposto no n.º 6.3
do aviso n.º 10926/2011, publicado no Diário da República 2.ª série
n.º 95/2011 de 17/05, com retificação n.º 897/2011 publicada no Diário
da República 2.ª série n.º 100/2011 de 24/5
d) Candidato excluído por não cumprir com o disposto no n.º 2 do
artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 320-A/2000 de 15/12
e) Candidato excluído por não cumprir com o disposto no n.º 6.2
do aviso n.º 10926/2011, publicado no Diário da República 2.ª série
n.º 95/2011 de 17/05, com retificação n.º 897/2011 publicada no Diário
da República 2.ª série n.º 100/2011 de 24/5
f) Candidato excluído por desistência de candidatura ao Procedimento
Concursal
15 de fevereiro de 2012. — A Presidente do Júri, Maria Benedita
de Jesus Santos.
205819181

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 3536/2012
Considerando que foi aprovada a nova orgânica do Ministério da
Educação e Ciência, pelo Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro,
sendo vários os serviços e organismos que são objeto de extinção, fusão
ou reestruturação;
Considerando a criação da Direção-Geral de Estatísticas da Educação
e Ciência, dirigida por um diretor-geral, coadjuvado por dois subdiretores-gerais, nos termos do artigo 3.º do Decreto Regulamentar n.º 13/2012,
de 20 de janeiro, diploma que aprova a sua estrutura orgânica;
Considerando que a Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que procedeu à quarta alteração do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços
e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado,
aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adotou um novo quadro
legislativo em matéria de designação de cargos de direção superior na
Administração Pública;
Considerando ainda que o novo regime jurídico de designação de
cargos de direção superior se encontra em fase de implementação, não
estando, consequentemente, preenchidos todos os condicionalismos
necessários à designação definitiva do titular do cargo de direção superior de 2.º grau da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência,
sendo, no entanto, necessário e urgente assegurar o normal funcionamento
deste serviço até à completa implementação do novo regime jurídico;
Considerando que o regime de designação mais adequado às circunstâncias referidas é o da designação em regime de substituição, previsto
no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável por força da
alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro;
Assim:
Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 3 do artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, e do artigo 3.º do Decreto
Regulamentar n.º 13/2012, de 20 de janeiro, e nos termos do disposto
no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro:
1 — Designo, em regime de substituição, para exercer o cargo de
subdiretora-geral da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
a licenciada Teresa Cristina Lucas Evaristo, cujo currículo académico
e profissional, que se anexa ao presente despacho, evidencia a competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas
ao exercício das respetivas funções.
2 — A presente designação produz efeitos a partir do dia 1 de março
de 2012.
29 de fevereiro de 2012. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno
Paulo de Sousa Arrobas Crato.
Síntese curricular de Teresa Cristina Lucas Evaristo
Data de nascimento: 24 de abril de 1970.
Formação académica: Pós-Graduação em Teoria e Ciência Política
da Universidade Católica Portuguesa na Universidade Católica Portu-
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guesa (2000). Licenciatura em Sociologia pelo Instituto de Ciências do
Trabalho e da Empresa (1993).
Experiência profissional: Desde novembro de 2009 que exerce funções como diretora-adjunta do Gabinete de Estatística e Planeamento
da Educação. De junho de 2006 a novembro de 2009 exerceu funções
de subdiretora-geral na Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento
Curricular. Desde 2003 a 2006 — consultora e Sócia da S2E2 — Sociedade de Estudos Económicos e Sociais. 1996/2003 — Investigadora
do Instituto de Estudos Sociais e Económicos (IESE), onde participou
como membro da equipa e coordenadora em diversos estudos. Entre
2001 e 2003 foi Presidente da Direção. 1994/1995 — Técnica no Centro
Interdisciplinar de Estudos Económicos (CIDEC), centro associado ao
ISCTE, desde março de 1994 a dezembro de 1995 onde participou nas
equipas responsáveis pela realização de vários estudos.
Experiência docente: Desde 2001 a 2009 — Assistente estagiária
da Universidade Católica Portuguesa, lecionando a cadeira de Teorias
Sociológicas I e II e entre 2002 e 2003 também a cadeira de Sociologia
do Trabalho e do Emprego.
Domínios de experiência profissional: Atividade profissional exercida desde 1994 no domínio da investigação aplicada nas áreas dos
estudos socioeconómicos (domínios do emprego e formação) e da
avaliação das políticas públicas, nomeadamente no domínio da educação, formação e emprego. No domínio da avaliação das políticas
públicas foi Coordenadora-adjunta da equipa responsável pelo estudo
de «Atualização da Avaliação Intercalar da Iniciativa Comunitária
Equal», foi Coordenadora das equipas responsáveis pelos estudos de
«Avaliação da Eficácia da oferta Formativa no âmbito da Ação 5.1.
do PRODEP III», «Avaliação Temática às Ações 1.1. e 1.2 da medida
1 — Percursos Diferenciados no Ensino Básico do PRODEP III», «Estudo de Avaliação do Impacte da Estratégia Europeia para o Emprego
na Modernização da Organização do Trabalho em Portugal», «Estudo
de Avaliação do Impacte da Intervenção do Fundo Social Europeu em
Portugal no Quadro Comunitário de Apoio II»; «Avaliação dos Programas Formação/Emprego», foi membro das equipas responsáveis
pelos estudos de «Avaliação da Adequação e da Eficácia do Quadro
Normativo do Fundo Social Europeu», «Avaliação Intercalar do Programa Operacional para a Sociedade da Informação» e «Avaliação
Intercalar do PRODEP III».
Foi Coordenadora de diversos estudos sectoriais realizados para o
Instituto para a Qualidade da Formação do Ministério do Trabalho,
nomeadamente para os sectores das Pescas e Aquicultura e dos Serviços de Proximidade — serviços de ação social e Serviços de Proximidade — serviços pessoais e de apoio à vida quotidiana e Sector do
Ambiente.
Foi Coordenadora da equipa pelo estudo «Estudo para a identificação
das figuras profissionais e elaboração dos perfis correspondentes para a
CTE Educação/Formação» e Coordenadora Executiva da equipa responsável pela realização do Estudo sobre «Mercado de Formação — Conceito e Funcionamento». Participou nos estudos sobre «Trabalho não
declarado em zonas urbanas desenvolvidas e deprimidas», «Envelhecimento e Perspectivas de Luta contra as barreiras da idade no emprego»
e «Envelhecimento Ativo».
Dos diversos estudos em que participou 15 encontram-se publicados.
205812158

Gabinete da Secretária de Estado do Ensino
Básico e Secundário
Despacho n.º 3537/2012
Considerando que foi aprovada a nova orgânica do Ministério da
Educação e Ciência, pelo Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro,
sendo vários os serviços e organismos que são objeto de extinção, fusão
ou reestruturação;
Considerando a criação da Direção-Geral da Educação, dirigida por
um diretor-geral, coadjuvado por dois subdiretores-gerais, nos termos
do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 14/2012, de 20 de janeiro, diploma que
aprova a sua estrutura orgânica;
Considerando que a Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que procedeu à quarta alteração do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços
e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado,
aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adotou um novo quadro
legislativo em matéria de designação de cargos de direção superior na
Administração Pública;
Considerando ainda que o novo regime jurídico de designação de
cargos de direção superior se encontra em fase de implementação, não
estando, consequentemente, preenchidos todos os condicionalismos ne-

cessários à designação definitiva do titular do cargo de direção superior
de 2.º grau da Direção-Geral de Educação, sendo, no entanto, necessário
e urgente assegurar o normal funcionamento deste serviço até à completa
implementação do novo regime jurídico;
Considerando que o regime de designação mais adequado às circunstâncias referidas é o da designação, em regime de substituição, previsto
no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010,
de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável por força da
alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro;
Assim:
Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, e do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 14/2012, de 20 de janeiro, e nos termos do disposto no artigo 27.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30
de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e
64/2011, de 22 de dezembro:
1 — Designo, em regime de substituição, para exercer o cargo de
subdiretor-geral da Direção-Geral da Educação, o Mestre Luís Filipe
Marques dos Santos, cujo currículo académico e profissional, que se
anexa ao presente despacho, evidencia a competência técnica, aptidão,
experiência profissional e formação adequadas ao exercício das respetivas funções.
2 — A presente designação produz efeitos a partir do dia 1 de março
de 2012.
1 de março de 2012. — A Secretária de Estado do Ensino Básico e
Secundário, Isabel Maria Cabrita de Araújo Leite dos Santos Silva.
ANEXO
Nota curricular
Luís Filipe Marques dos Santos.
Nascido em Almada, em 19 de março de 1959.
Formação académica:
Mestrado em Educação, pela Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, 1998. Título da dissertação: «O ensino da História e a formação pessoal e social — Conceções e práticas de professores»;
Profissionalização em serviço, pela Universidade Aberta, 1990;
Licenciatura em História, pela Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa, 1982.
Atividade profissional:
Subdiretor-Geral da Direção-Geral da Inovação e de Desenvolvimento
Curricular entre 12 de setembro de 2011 e 29 de fevereiro de 2012;
Professor de História desde o ano letivo de 1981-1982. Integrado,
desde o ano letivo de 1995-1996, no quadro da Escola Secundária José
Afonso, no Seixal;
Dirigente no movimento associativo docente (de âmbito científico
e pedagógico): membro da direção da Associação de Professores de
História entre 1990 e 2000; presidente da direção da Associação de Professores de História entre 1994 e 2000; membro do grupo coordenador
do Secretariado Interassociações de Professores SIAP) (1992-1994);
representante da APH no SIAP (1992-1999); diretor de centro de formação APH (1996-2000), e consultor do centro de formação (2001-2002;
2010-2011);
Membro do Conselho Nacional de Educação (1997-2000) em representação das associações pedagógicas e, nesse âmbito, coautor (com
Fernando Regateiro e José Pacheco) do parecer, do Conselho Nacional de Educação, «Proposta de Reorganização curricular do ensino
básico» — julho de 2000;
Membro da equipa de investigação do projeto «Conceções de professores de História sobre o ensino da História» — projeto n.º 45/98 — IIE/
SIQE — medida n.º 2;
Membro do conselho de acompanhamento dos projetos do Ministério
da Educação (currículos alternativos, territórios educativos de intervenção prioritária, gestão flexível do currículo e alfa) em representação das
associações de professores e sociedades científicas (1999 -2000);
Colaborador do Serviço Educativo do Ecomuseu Municipal do Seixal
(2000-2006);
Colaborador do Ministério da Educação, entre os anos letivos de
2005-2006 e 2010-2011, na área disciplinar de História do 3.º ciclo do
ensino básico e do ensino secundário e formador de professores classificadores de provas de avaliação externa;
Formador de professores desde 1993, na área da didática específica
da História, da formação pessoal e social/Educação para a Cidadania e
Educação Patrimonial;
Exercício de diversos cargos nas escolas, a par da atividade letiva:
diretor de turma, delegado de grupo disciplinar, coordenador de de-

