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Aviso (extrato) n.º 2754/2016
Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final

O resultado do período experimental foi homologado por despacho
da Senhora Diretora-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, de
24 de fevereiro de 2016.

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009,
de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011,
de 6 de abril, faz-se público que, após a homologação por despacho
da Diretora-Geral do Património Cultural, de 11 de fevereiro de 2016,
a Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos ao procedimento
concursal comum para o preenchimento de dois (2) postos de trabalho,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, na carreira e categoria de assistente técnico do mapa de
pessoal da DGPC, para o exercício de funções na área de atendimento,
bilheteira, lojas e vigilância de monumentos, palácios e espaços museológicos (Mosteiro de Alcobaça), aberto pelo aviso n.º 13972/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 241, de 15 de dezembro, se
encontra afixada em local visível e público das instalações dos serviços
centrais da DGPC, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, e disponibilizada na sua página eletrónica em www.patrimoniocultural.pt.

25 de fevereiro de 2016. — O Diretor de Serviços de Administração
Financeira e Recursos Humanos, Lélio Simões Guerreiro Amado.
209383895

23 de fevereiro de 2016. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
209382258

25 de fevereiro de 2016. — O Diretor de Serviços de Administração
Financeira e Recursos Humanos, Lélio Simões Guerreiro Amado.
209383919

Despacho (extrato) n.º 3195/2016
Por despacho de 22 de fevereiro de 2016 da Diretora-Geral do Património Cultural:
1 — No uso dos poderes que lhe são conferidos pelos artigos 44.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo e do
n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas
Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, e 64/2011, de 22 de dezembro, n.º 2
do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 115/2012, de 25 de maio e artigo 27.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, são delegados no Subdiretor-Geral da Direção-Geral do Património Cultural, em substituição, licenciado Filipe Manuel Campos Silva e no Diretor do Departamento de
Planeamento, Gestão e Controlo, licenciado Manuel Correia Diogo
Baptista, os poderes necessários para autorizar as ordens de pagamento,
independentemente do seu valor.
2 — Pelo presente despacho são ratificados todos os atos praticados
pelo Subdiretor-Geral da Direção-Geral do Património Cultural, em
substituição, licenciado Filipe Manuel Campos Silva e pelo Diretor do
Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, licenciado Manuel
Correia Diogo Baptista, desde 11 de janeiro de 2016 até à data do
presente despacho.
24 de fevereiro de 2016. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Diogo.
209383068

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
E EDUCAÇÃO
Inspeção-Geral da Educação e Ciência
Despacho n.º 3196/2016
Em cumprimento do disposto da alínea b), n.º 4 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que foi autorizada a consolidação da mobilidade interna, na Inspeção-Geral da Educação e
Ciência, da assistente técnica Maria Fernanda Martins Pereira, na carreira/categoria de assistente técnica, 3.ª posição remuneratória Nível 8,
nos termos previstos no artigo 99.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, com
efeitos a 19 de novembro de 2015.
24 de fevereiro de 2016. — O Inspetor-Geral, Luís Capela.
209382266

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência

Aviso n.º 2756/2016
Torna-se público que, nos termos dos artigos 45.º a 51.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, a trabalhadora Sónia Maria Duarte Pais da Costa concluiu
com sucesso o período experimental na carreira /categoria de Técnico
Superior, com a avaliação final de 14,40 valores, na sequência da celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência.
O resultado do período experimental foi homologado por despacho
da Senhora Diretora-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, de
24 de fevereiro de 2016.

EDUCAÇÃO
Gabinete da Secretária de Estado Adjunta
e da Educação
Despacho n.º 3197/2016
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 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 do Rosário Padre Ferreira, 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. — A Secretária de Estado Adjunta e da
Educação, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão.
Nota curricular
Nome: Maria do Rosário Padre Ferreira.
Data de nascimento: 16 de junho de 1955.
Assistente técnica do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência.
Percurso profissional:
De outubro de 2013 a 29 de outubro de 2015 desempenhou funções
de Secretária Pessoal do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar;
De 1977 até outubro de 2013, desempenhou funções de apoio administrativo aos Gabinetes do Ministro e Secretários de Estado, nomeadamente na classificação diária do expediente; Registo em computador de
documentos entrados e saídos dos gabinetes; Preparação e organização
de processos; Elaboração de ofícios e memorandos; Colaboração permanente com o secretariado no apoio aos membros do Governo;
De 1973 até 1977 desempenhou funções Administrativas na Direção-Geral do Ensino Superior;
Ingressou na Administração Pública em 29 de junho de 1973 na
Direção-Geral do Ensino Superior.
209377488

Aviso n.º 2755/2016

Despacho n.º 3198/2016

Torna-se público que, nos termos dos artigos 45.º a 51.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, a trabalhadora Ana Isabel Magalhães Martins, concluiu com
sucesso o período experimental na carreira /categoria de Técnico Superior,
com a avaliação final de 17,60 valores, na sequência da celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência.

Ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 44.º e nos artigos 46.º
e 47.º, todos do Código do Procedimento Administrativo, nos termos
do n.º 1 do Despacho n.º 1009-A/2016, de 13 de janeiro, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 13, 1.º suplemento, de 20 de janeiro,
e atendendo ao disposto nos n.os 1, 2, 6 e 7 da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 22/2013, de 10 de abril:
1 — Subdelego na Diretora-Geral de Estatísticas da Educação e
Ciência, Prof. Doutora Luísa da Conceição dos Santos de Canto e Cas-
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tro Loura, a competência para a prática de todos os atos necessários
à execução dos contratos celebrados na sequência do procedimento
de Concurso Público Internacional para a aquisição de serviços de
comunicações de dados, de serviços de Internet, de locação do equipamento terminal, de alojamento de servidores e interligação entre redes
lógicas das escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, das escolas
secundárias do ensino público e dos organismos centrais, regionais e
tutelados do Ministério da Educação, de que resultou a criação da Rede
Alargada da Educação.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
23 de fevereiro de 2016. — A Secretária de Estado Adjunta e da
Educação, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão.
209380427

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal
Aviso n.º 2757/2016

de antiguidade de pessoal não docente, reportada a 31 de dezembro
de 2015.
De acordo com o artigo 96.º do referido Decreto-Lei os interessados
dispõem de 30 dias a contar da data de publicação do presente aviso no
Diário da República para reclamação junto do dirigente máximo.
18 de fevereiro de 2016. — O Diretor, Adelino Manuel M. L. Azevedo
Pinto.
209380881

Agrupamento de Escolas de Amarante
Aviso n.º 2760/2016
Nos termos do disposto no artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de março, faz-se público que se encontra afixada no placard na
Escola E.B. 2,3 de Amarante a lista de Antiguidade do Pessoal Não
Docente, deste Agrupamento de Escolas de Amarante referente a 31
de dezembro de 2015.
Os funcionários dispõem de 30 dias, a contar da data de publicação
deste Aviso para reclamação nos termos do artigo 96.º de Decreto-Lei
n.º 100/99.
22 de fevereiro de 2016. — A Diretora, Dina Anjos Sanches.
209377496

Transferências de Quadro de Zona Pedagógica
Por Despacho do Senhor Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares, datado de 07.01.2016, foram homologadas as transferências de
Quadro de Zona Pedagógica, ao abrigo do decreto-lei 35/2003, referentes
ao ano letivo de 2005/2006, dos docentes abaixo mencionados:
Grupo
de docência

Nome

Alexandra de Jesus Carpinteiro Fernandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
António Duarte Leal Fernandes . . .
110
Célia de Fátima Pinto Torrinha . . .
110
Isabel Maria Vaquinhas Rocha. . . .
110
Laura Franco Correia Azedo Nunes
110
Maria Isabel Salvador Rico Lourenço Ed. Especial
Perpétua Fátima da Conceição Alves Ed. Especial
Ana Maria Baião Parreira . . . . . . .
110
Carla Maria Pereira Davide Gaspar
dos Anjos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Paula Sofia Frazão Solano . . . . . . .
210

QZP

Índice
remuneratório

7
7
7
7
7
7
7
7

167
167
167
167
167
188
205
167

7
7

167
167

23 de fevereiro de 2016. — A Diretora, Maria Teresa Monteiro
P. Carvalho Noronha e Castro.
209381731
Aviso n.º 2758/2016
Por Despacho do Senhor Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares, datado de 07.01.2016, foram homologados os contratos de
trabalho em funções públicas, celebrados ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 35/2003, referentes ao ano letivo de 2005-2006, dos docentes abaixo
mencionados:
Nome

Grupo
de docência

Início
de funções

200

01-09-2006

Maria do Céu Amaro Ferreira Fialho. . . . .

23 de fevereiro de 2016. — A Diretora, Maria Teresa Monteiro P.
Carvalho Noronha e Castro.
209381707

Escola Secundária de Amarante
Aviso n.º 2761/2016
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, e Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho,
na redação dada pelo decreto-lei 83-A/2014 de 23 de maio, torna-se
pública a lista nominativa dos docentes que foram nomeados para o
quadro desta escola, com efeitos a 1 de setembro de 2015.
Nome

Grupo

Rosária da Piedade Bento Pinheiro
Cardoso . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 — Física e Química

Esc./Índice

1/167

24/02/2016. — O Diretor, Fernando Fernandes Sampaio.
209380395

Agrupamento de Escolas de Arraiolos
Aviso n.º 2762/2016
Em resultado do Procedimento Concursal previsto no Decreto-Lei
n.º 132/2012 de 20 de junho, na redação que lhe foi conferida pelo
Decreto-Lei n.º 83-A/2014 de 23 de maio, em cumprimento 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 a lista nominativa do pessoal docente transferido para
este Agrupamento de Escolas com data efeito a 01/09/2015:
Quadro de Agrupamento, código 135525:
Grupo 410 — António Manuel Florindo Casimiro
Grupo 430 — Eduardo Manuel Godinho dos Reis
Grupo 620 — Rui João Vieira Cristóvão
Grupo 910 — Maria Teresa Domingues Franco Santos Fialho
Grupo 910 — Mónica de Jesus Quintal Rebocho
Grupo 910 — Sílvia de Sousa Carranca Vieira Santos
22 de fevereiro de 2016. — A Diretora, Maria de Lourdes Tanissa
Inglês.
209375284
Aviso n.º 2763/2016

Escola Secundária Alves Martins, Viseu
Aviso n.º 2759/2016
Lista de antiguidade pessoal não docente
Para cumprimento do n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de março, torna-se público que se encontra afixada na sala de
pessoal não docente da Escola Secundária Alves Martins, Viseu, a lista

Em cumprimento com a alínea a) do n.º 1 artigo 4.º da Lei n.º 35/2014
de 20 de junho, nos termos do disposto na alínea c) do artigo 291.º da
referida Lei, torna-se público que cessaram funções neste Agrupamento,
os seguintes funcionários.
Ano 2014:
Por Aposentação:
O Assistente Operacional — Virgílio Nunes Maiorgas —
30/04/2014

