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de pessoal deste Hospital — nomeado definitivamente, precedendo 
concurso interno de acesso limitado, técnico especialista de 1.ª classe, 
profissão fisioterapia, da carreira técnico de diagnóstico e terapêutica, 
com efeitos a partir da aceitação do lugar, nos termos do artigo 11.º do 
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

24 de Abril de 2008. — O Vogal do Conselho de Administração, José 
d’Almeida Gonçalves. 

 Despacho (extracto) n.º 13016/2008
Por despacho do conselho de administração deste Hospital de 10/04/08:

Maria Manuela Pereira Mendes e Ana Paula Silva Ventura, técni-
cas principais, profissão farmácia da carreira de técnico diagnóstico 
e terapêutica, do quadro deste Hospital — nomeadas definitivamente, 

 Hospital de Júlio de Matos

Anúncio n.º 3248/2008
De acordo com o estabelecimento no artigo 275.º do Decreto -Lei 

n.º 59/99, de 2 de Março, publica -se a lista de obras públicas efectuadas 
pelo Júlio de Matos no ano de 2007: 

precedendo concurso interno de acesso limitado, técnicas especialistas, 
profissão farmácia da carreira de técnico diagnóstico e terapêutica, 
com efeitos a partir da aceitação do lugar, nos termos do artigo 11.º do 
Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

24 de Abril de 2008. — O Vogal do Conselho de Administração, José 
d’Almeida Gonçalves. 

Entidade Tipo de Procedimento Valor (sem IVA) (euros)

Construtora Albarrã, SA Ajuste Directo com convite a cinco firmas 24.103,20
Nogueira & Matias, Lda. Concurso Público 345.962,03

 3 de Abril de 2008. —  A Vogal Executiva, Sandra Silveira. 

 Hospital de Nossa Senhora da Conceição de Valongo

Despacho (extracto) n.º 13017/2008
Por despacho da Vogal do Conselho Directivo da Administração 

Regional de Saúde do Norte, Dr.ª Isabel Oliveira, de 28 de Abril de 
2008 foi autorizado o pedido de transferência formulado ao abrigo do 
artigo 4.º da lei 53/2006, de 7 de Dezembro de Rosaria Maria Nunes 
Moreia, enfermeira graduada do quadro do Hospital de S. João, EPE 
para o quadro de pessoal deste Hospital.

(Isento de fiscalização prévia do T.C.)
30 de Abril de 2008. — O Presidente do Conselho de Administração, 

José Luís Costa Catarino. 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete do Secretário de Estado da Educação

Despacho n.º 13018/2008
O calendário dos exames nacionais dos ensinos básico e secundário foi 

determinado através do despacho n.º 2275/2008, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 17, de 24 de Janeiro, dele constando as condições 
de tolerância na prestação das provas de exame e a calendarização dos 
exames de Português Língua Não Materna.

Considerando que as provas de Português Língua Não Materna dos 
ensinos básico e secundário, nível de iniciação e nível intermédio, de-
verão ser realizadas, no presente ano lectivo, numa prova única e que 
se mostra adequado dar idênticas condições de tolerância na realização 
dos exames dos ensinos básico e secundário, determino:

1 — O n.º 25 do despacho n.º 2275/2008, de 24 de Janeiro, passa a 
ter a seguinte redacção:

«Todos os exames nacionais dos ensinos básico e secundário cons-
tantes dos anexos A, B e C têm 30 (trinta) minutos de tolerância.»

2 — O anexo A do despacho n.º 2275/2008, de 24 de Janeiro, é substi-
tuído pelo anexo A do presente despacho, do qual faz parte integrante.

21 de Abril de 2008. — O Secretário de Estado da Educação, Valter 
Victorino Lemos.

Anexo A — Exames nacionais do ensino básico 
2008 — Fase única

1.ª chamada 

Horas Quarta-feira — 18 de Junho Sexta-feira — 20 de Junho 

9.00 Ensino básico — 3.º ciclo
Língua Portuguesa

(22) 

Ensino básico — 3.º ciclo
Matemática

(23) 

Horas Terça-feira — 17 de Junho 

9.00 Ensino básico — 3.º ciclo
Português Língua Não Materna

Nível iniciação
(28)

Nível intermédio
(29) 

 2.ª chamada 

Horas Quinta-feira — 26 de Junho Sexta-feira — 27 de Junho 

9.00 Ensino básico — 3.º ciclo
Língua Portuguesa

(22) 

Ensino básico — 3.º ciclo
Matemática

(23) 

Horas Segunda-feira — 14 de Julho 

9.00 Ensino básico — 3.º ciclo
Português Língua Não Materna

Nível iniciação
(28)

Nível intermédio
(29) 

 Despacho n.º 13019/2008
Considerando que, na sequência da cessação de funções que o enge-

nheiro João Manuel Viegas Libório vinha desempenhando como director 
Regional de Educação do Algarve, foi nomeado para tal cargo o licen-
ciado Luís Manuel da Silva Correia, pelo despacho n.º 4295/2008, de 29 
de Janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 35, de 19 de 
Fevereiro de 2008, com efeitos reportados a 1 de Fevereiro de 2008:

Assim, determino o seguinte:
1 — Ao abrigo do Decreto -Lei n.º 79/2005, de 15 de Abril, dos arti-

gos 35.º e 36.º do Código do Procedimento Administrativo e no uso dos 
poderes que me foram delegados pelo despacho n.º 17 403/2007, de 20 
de Abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 7 de Agosto 
de 2007, subdelego no director Regional de Educação do Algarve, Luís 
Manuel da Silva Correia, a competência para a prática dos actos cujo 
elenco consta do ponto I, n.os 1, 2 e 3, do meu despacho n.º 26214/2007, 
de 16 de Outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 220, 




