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 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas de Águas Santas, Maia

Aviso (extrato) n.º 12592/2017
Nos termos do disposto n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, torna -se público que se encontram afixadas na sede deste 
Agrupamento de Escolas, bem como na página eletrónica a lista uni-
tária de ordenação final dos candidatos, bem como a respetiva homo-
logação relativos ao procedimento concursal aberto através do aviso 
n.º 10602/2017, de 15 de setembro.

11 de outubro de 2017. — O Diretor, Manuel Carneiro Ferreira.
310842111 

 Aviso (extrato) n.º 12593/2017
Nos termos do artigo 40.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 a docente Ana Maria Rodrigues, do quadro do Agru-
pamento de Escolas de Águas Santas, do grupo 110, para exercer as 
funções de coordenadora da Escola Básica da Gandra, com efeitos a 
1 de setembro de 2017.

11 de outubro de 2017. — O Diretor, Manuel Carneiro Ferreira.
310842233 

 Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, Almada

Aviso n.º 12594/2017
Torna-se público que, se encontra afixada lista unitária de classifi-

cação final do procedimento concursal comum, para preenchimento de 
6 (seis) postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional, na 
modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo certo a tempo 
parcial (3,5 horas), para serviço de limpeza/apoio aos serviços, publicado 
em DR, aviso n.º 108/2017 — 2.ª série n.º 182, de 20 de setembro de 
2017, por um período de 10 dias úteis contados de acordo com CPA, 
para audiência dos interessados.

12 de outubro de 2017. — O Diretor, Carlos Filipe Pacheco Lopes 
Calvário de Almeida.

310844567 

 Agrupamento de Escolas António Feijó, Ponte de Lima

Despacho (extrato) n.º 9236/2017
Ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 21.º e no n.º 2 do artigo 24.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, por meu despacho de 28 de junho de 
2017, nomeio para o cargo de Subdiretor do Agrupamento de Escolas 
António Feijó o docente João Alberto Branco Videira, pertencente ao 
grupo de recrutamento 110 e para o cargo de Adjunto do Diretor os 
docentes João Carlos Brandão Gonçalves, do grupo de recrutamento 
110 e Rui Pedro Pais Neves, do grupo de recrutamento 250.

A presente nomeação produz efeitos a partir de 28 de junho de 
2017.

12 de outubro de 2017. — O Diretor, José António Fernandes da 
Silva.

310845011 

 Agrupamento de Escolas de Arruda dos Vinhos

Aviso (extrato) n.º 12595/2017
Para cumprimento do disposto do artigo 132.º do Decreto -Lei 

n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, Estatuto da Carreira Docente, 
torna -se público que foi afixada, nos serviços administrativos, 
a lista de antiguidade do pessoal docente deste Agrupamento de 
Escolas, reportada a 31 de agosto de 2017. Os docentes dispõem 
de 30 dias, a contar da publicação do presente aviso, para apre-
sentarem reclamação.

12 de outubro de 2017. — O Diretor, João Raposo.
310843732 

 Escola Artística do Instituto Gregoriano de Lisboa

Aviso (extrato) n.º 12596/2017
Concluído o procedimento concursal prévio e após a eleição a que se 

referem os artigos 22.º a 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 homologado tacitamente, nos termos do n.º 4 
do artigo 23.º da citada legislação, pela Diretora -Geral da Administração 
Escolar e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do mesmo diploma, 
foi conferida posse, no dia 26 de junho de 2017, perante o Conselho 
Geral, ao Professor Ricardo Jorge Santa Rita Baptista Monteiro, para o 
exercício de funções de Diretor do Instituto Gregoriano de Lisboa, para 
um mandato de quatro anos, conforme previsto no n.º 1 do artigo 25.º 
do referido diploma legal.

2 de outubro de 2017. — O Presidente do Conselho Geral, Eurico 
Jorge Facas Rosado.

310841423 

 Aviso (extrato) n.º 12597/2017
Nos termos e competências estabelecidas pelo n.º 6 do artigo 21.º e 

pelo n.º 2 do artigo 24.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, eu, Ricardo 
Jorge Santa Rita Baptista Monteiro, na qualidade de Diretor do Instituto 
Gregoriano de Lisboa, nomeio o Professor Manuel António Quintino 
Carvalho Fernandes, para o cargo de Subdiretor e o Professor Nuno Fer-
reira de Moura Esteves, para o cargo de Adjunto do Diretor. O mandato 
decorre pelo prazo definido nos termos do n.º 8 do artigo 25.º do Decreto-
-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, sem prejuízo do n.º 11 do artigo 25.º 
do mesmo diploma, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, 
de 2 de julho. A nomeação aqui presente produz efeitos a 26 de junho 
de 2017.

2 de outubro de 2017. — O Diretor, Ricardo Jorge Santa Rita Bap-
tista Monteiro.

310841626 

 Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo, Porto

Aviso n.º 12598/2017

Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento 
concursal, para assistente operacional

Em cumprimento do estabelecido 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, torna -se público que após homologação, 
a lista unitária de ordenação final do procedimento concursal comum 
de recrutamento para ocupação de 2 postos de trabalho em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para 
assistente operacional, aberto pelo aviso n.º 10025/2017, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 168 de 31 de agosto, foi afixada na 
escola sede e disponibilizada na página eletrónica do Agrupamento de 
Escolas Fontes Pereira de Melo.

17/10/2017. — A Diretora, Ana Maria Alonso da Silva Pinto de Oli-
veira.

310854821 

 Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, Vila Nova de Gaia

Aviso n.º 12599/2017
Em cumprimento do disposto no n.º 6, do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, o Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, Vila Nova de 
Gaia torna público que se encontra afixada a lista final homologada para 
7 Assistentes Operacionais destinados ao serviço de limpeza/acompa-
nhamento de alunos, conforme informação disponibilizada na página 
eletrónica do Agrupamento.

12 de outubro de 2017. — O Diretor, Sérgio António Moreira 
Afonso.

310844389 


