27060

Diário da República, 2.ª série — N.º 167 — 30 de agosto de 2013
Aviso n.º 10723/2013

Por deliberação do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
Ponte da Barca, tomada em reunião no dia 24 de janeiro de 2013, por
unanimidade dos seus membros em efetividade de funções, ao abrigo
dos n.os 2 e 3 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril,
republicado em anexo pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho,
foi reconduzido no cargo de Diretor do Agrupamento de Escolas de
Ponte da Barca, o professor Carlos Alberto Martins de Sousa Louro
para o quadriénio de 2013-2017, tendo tomado posse no dia 28 de
junho de 2013.
8 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Geral, António
José Alves Vieira.
207193573

Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião
Aviso n.º 10726/2013
No âmbito das competências que me são atribuídas por força do
n.º 2, do artigo 24.º, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho,
nomeio para o cargo de Adjunto, a professora do QE/QA, Maria Conceição Carmo Pires Vieira, do grupo 110.
A presente nomeação produz efeitos a partir de 01 de agosto de
2013.
16 de agosto de 2013. — O Diretor, José Alberto Moreira Araújo.
207199008

Agrupamento de Escolas de Vila Verde
Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso
Aviso n.º 10724/2013
Na sequência do procedimento concursal prévio e da eleição a que
se referem os artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de
abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 137/2012,
de 2 de julho, cujo resultado foi tacitamente homologado pela Direção
Geral de Administração Escolar, e ao abrigo do disposto no n.º 1 do
artigo 24.º do mesmo diploma, foi conferida posse a José Manuel Ramos Magalhães, no dia 9 de agosto de 2013, para exercício de funções
de Diretor do Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso, para o
quadriénio de 2013 -2017.
12 de agosto de 2013. — O Presidente do Conselho Geral, António
Ângelo Marcelino Mendes.
207194415

Aviso n.º 10727/2013
Por meu despacho de 4 de julho de 2013 e em cumprimento do n.º 6
do 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, nomeio Adjuntos
do Agrupamento de Escolas de Vila Verde, o professor do grupo de
recrutamento 230, do Quadro do Agrupamento, Manuel Joaquim Flores
Fernandes, o professor do grupo de recrutamento 100, do Quadro do
Agrupamento, Armando José da Silva Abreu, a professora do grupo de
recrutamento 550, do Quadro do Agrupamento, Zita Adriana Soutelo
Monteiro de Barros e o professor do grupo de recrutamento 500, do
Quadro do Agrupamento, Fernando João da Costa Soares.
16/08/2013. — O Diretor, António Alberto da Rocha Rodrigues.
207199349

Agrupamento de Escolas de Vouzela
Agrupamento de Escolas de Samora Correia
Aviso n.º 10725/2013
Torna-se público pelo presente aviso que no dia 30 do mês de julho
de 2013 em reunião do Conselho Geral, convocado para o efeito, tomou
posse como Diretor do Agrupamento de Escolas de Samora Correia,
o Professor do grupo de recrutamento 530, Carlos Manuel da Graça
Amaro.
14 de agosto de 2013. — A Presidente do Conselho Geral, Maria da
Graça de Jesus Gonçalves.
207196619

Despacho n.º 11261/2013
No uso das competências que me são atribuídas, e nos termos do n.º 5,
do artigo 21.º e do n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de
22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho e em
conformidade com o artigo 5.º do despacho normativo n.º 7/2013, de
11 de junho, nomeio para Subdiretora deste Agrupamento de Escolas,
a professora Luísa Maria Rodrigues de Carvalho Romão do Grupo de
Recrutamento 320.
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 01 de agosto de
2013.
13 de agosto de 2013. — O Diretor, Carlos Manuel da Graça Amaro.
207193598

Despacho n.º 11262/2013
No uso das competências que me são atribuídas, e nos termos do n.º 5,
do artigo 21.º e do n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22
de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho e em conformidade com o artigo 5.º do despacho normativo n.º 7/2013, de 11 de
junho, nomeio para Adjunta deste Agrupamento de Escolas, a professora
Maria José Gonçalves Bernardes do Grupo de Recrutamento 420.
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 01 de agosto de
2013.
14 de agosto de 2013. — O Diretor, Carlos Manuel da Graça
Amaro.
207197234

Aviso n.º 10728/2013
Por despacho do Diretor do Agrupamento de Escolas de Vouzela, no
uso das competências que lhe foram delegadas na alínea c) do ponto 1
do Despacho n.º 10975/2008, da Diretora Regional de Educação do
Centro, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 74, de 15 de
abril, foram homologados os contratos de serviço docente no ano letivo
2011/2012.
Listagem de Docentes contratados no ano letivo 2011-2012
Grupo

Nome

Data de início

230
230
290
910
910

Sabrina de Oliveira Caetano . . . . . . . . . . .
Paulo Fernando Dias Ribeiro . . . . . . . . . . .
Rui Manuel Alves Rua . . . . . . . . . . . . . . . .
Ana Margarida André Gomes Saraiva . . . .
Rita Maria Alexandrino Mendes Rocha . . .

03-10-2011
01-09-2011
01-09-2011
01-09-2011
01-09-2011

14 de agosto de 2013. — A Diretora, Maria Raquel Marques Ferreira.
207197526

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
Despacho n.º 11263/2013
Pelo Despacho n.º 9009/2012, de 4 de julho, foi criada a Equipa
de Projeto de Gestão Documental e Certificação de Qualidade abreviadamente designada por EGDCQ, com a natureza de uma equipa
multidisciplinar.
Atendendo ao facto de o prazo de constituição da referida Equipa já
ter terminado e à necessidade de assegurar a continuidade do desenvolvimento do projeto, nomeadamente para ultimar os trabalhos transcritos
na alínea c) do n.º 1 do citado despacho, determino:
1 — É prorrogado, até 31 de dezembro, o funcionamento da equipa
multidisciplinar de Projeto de Gestão Documental e Certificação de Qualidade, mantendo-se como chefe da referida equipa a atual responsável
nomeada pelo Despacho n.º 9009/2012, de 4 de julho, a licenciada Ana
Paula Antunes Casimiro, a quem é atribuído o estatuto remuneratório
equiparado ao de chefe de divisão, nos termos do disposto no artigo 9.º
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do Decreto Regulamentar n.º 13/2012, de 20 de janeiro, em cumprimento
do estatuído no n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro,
na sua atual redação.
2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de agosto de 2013.
14 de agosto de 2013. — A Diretora-Geral, Luísa Canto e Castro
Loura.
207198409

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO
E SEGURANÇA SOCIAL

2 - A ora designada desempenhou funções semelhantes no XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII e XIX Governo Constitucional.
3 - Nos termos do n.º 14 do artigo 13º do mesmo diploma, os encargos com a remuneração da designada são assegurados pela referida
Secretaria-Geral e pelo orçamento do meu Gabinete.
4 - Para efeitos do disposto no artigo 12º do mencionado Decreto-Lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 24 de julho de 2013.
5 – Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
24 de julho de 2013. — O Ministro da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social, Luís Pedro Russo da Mota Soares.
ANEXO

Gabinete do Ministro
Despacho n.º 11264/2013
Decorrente da remodelação governamental plasmada nos Decretos do
Presidente da República n.º 92-A/2013 e n.º 92-B/2013, ambos publicados em suplemento à I Série do Diário da República do dia 24 de julho
de 2013, torna-se necessário renomear os membros do meu Gabinete.
Assim:
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 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 apoio auxiliar do meu Gabinete, Patrícia Marques Belchior Dias Lima, assistente operacional, do Instituto
do Emprego e Formação Profissional, I.P., em regime de cedência de
interesse público.
2 - A ora designada desempenhou funções semelhantes no XIV, XV,
XVI, XVII, XVIII e XIX Governo Constitucional.
3 - Nos termos dos n.ºs 12 e 13 do artigo 13.º do mesmo diploma, os
encargos com a remuneração da designada são assegurados pelo referido
Instituto e pelo orçamento do meu Gabinete.
4 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mencionado DecretoLei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos desde 24 de julho de 2013.
5 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
24 de julho de 2013. — O Ministro da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social, Luís Pedro Russo da Mota Soares.

Nota curricular
DADOS PESSOAIS
Nome: Maria Patrocínia Pereira Gomes dos Santos
Naturalidade: Porto de Ovelha, Concelho de Almeida, Distrito da
Guarda
Data de Nascimento: 17 de setembro de 1956
HABILITAÇÕES:
12º Ano de Escolaridade
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Ingresso na Função Pública em 1974 na Caixa de Previdência e Abono
de Família do Distrito da Guarda.
A partir de 1981 exerceu funções administrativas nos Serviços Médico-Sociais do Distrito de Lisboa e na Administração Regional de
Saúde.
Em 11.09.1997, transitou para o quadro da Secretaria Geral do MTSS.
A partir de 7 de setembro de 1998, foi destacada para funções administrativas na Secretaria de Apoio do Gabinete do Ministro do Trabalho
e da Solidariedade. Após sucessivas legislaturas, e por despachos dos
membros do Governo do momento, destacada para o exercício das
funções supra mencionadas.
De julho de 2012 a julho de 2013 foi coordenadora do apoio administrativo do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Solidariedade
e da Segurança Social.
207196781

ANEXO
Nota curricular
Dados pessoais
Nome: Patrícia Marques Belchior Dias Lima
Naturalidade: Alvalade, Concelho de Lisboa, Distrito de Lisboa
Data de Nascimento: 30 de março de 1976
Habilitações: 12º Ano de Escolaridade
Experiência profissional
Ingresso na Função Pública em 1999 no Instituto de Emprego e
Formação Profissional.
De 2001 a 2005, a exercer funções de Auxiliar Administrativa, no
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.
Em março de 2005, transitou para o Ministério do Trabalho e da
Segurança Social, a exercer funções de Auxiliar Administrativa.
De setembro de 2008 a julho de 2013 exerceu funções administrativas
de apoio na Secretaria de Apoio ao Gabinete dos Ministros do Trabalho
e da Segurança Social e da Solidariedade e da Segurança Social, por
cedência de interesse público.
207195411
Despacho n.º 11265/2013
Decorrente da remodelação governamental plasmada nos Decretos do
Presidente da República n.º 92-A/2013 e n.º 92-B/2013, ambos publicados em suplemento à I Série do Diário da República do dia 24 de julho
de 2013, torna-se necessário renomear os membros do meu Gabinete.
Assim:
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.ºs 1,2 e 3 do
artigo 11º e do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro,
designo para exercer as funções de coordenadora do apoio do meu Gabinete, Maria Patrocínia Pereira Gomes dos Santos, assistente técnica, da
Secretaria-Geral do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança
Social, em regime de cedência de interesse público.

Despacho n.º 11266/2013
Decorrente da remodelação governamental plasmada nos Decretos do
Presidente da República n.º 92-A/2013 e n.º 92-B/2013, ambos publicados em suplemento à I Série do Diário da República do dia 24 de julho
de 2013, torna-se necessário renomear os membros do meu Gabinete.
Assim:
1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 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 apoio auxiliar do meu Gabinete, Maria
Manuela Nogueira Valente Pinto, assistente operacional, do Instituto
da Segurança Social, I.P., em regime de cedência de interesse público.
2 - A ora designada desempenhou funções semelhantes no XV, XVI,
XVII, XVIII e XIX Governo Constitucional.
3 - Nos termos dos n.ºs 12 e 13 do artigo 13.º do mesmo diploma, os
encargos com a remuneração da designada são assegurados pelo referido
Instituto e pelo orçamento do meu Gabinete.
4 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mencionado Decreto-Lei,
a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos desde 24 de julho de 2013.
5 – Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
24 de julho de 2013. — O Ministro da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social, Luís Pedro Russo da Mota Soares.
ANEXO
Nota curricular
DADOS PESSOAIS
NOME: Maria Manuela Nogueira Valente Pinto
DATA DE NASCIMENTO: 22 de abril de 1959
Natural da freguesia e concelho do Porto
HABILITAÇÕES
4.ª classe

