
46126  Diário da República, 2.ª série — N.º 218 — 10 de Novembro de 2008 

Considerando que o n.º 4 do artigo 11.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de 
Dezembro permite que no decurso do processo de reestruturação de 
serviços, os funcionários optem voluntariamente pela sua colocação 
em situação de mobilidade especial;

Considerando que a funcionária do INSA, I. P., Maria da Conceição 
Órfão Antunes de Azevedo optou voluntariamente por aquela coloca-
ção, autorizada por despacho de 23 de Outubro de 2008, do vogal do 
conselho directivo;

Nos termos do n.º 4 do artigo 11.º e do n.º 1 do artigo 19.º, ambos 
da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro aprovo a passagem à situação de 
mobilidade especial, da funcionária do quadro de pessoal do INSA, I. P., 
abaixo indicada:

Maria da Conceição Órfão Antunes de Azevedo;
Vínculo — nomeação definitiva;
Carreira — técnicos superiores de saúde, ramo de laboratório;
Categoria — assessor superior;
Escalão 1, índice 195.
28 de Outubro de 2008. — O Presidente, José Pereira Miguel. 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação

Aviso n.º 26793/2008

Concurso para a realização da profissionalização em serviço dos 
docentes das escolas públicas do ensino artístico especializado 
da música e da dança, ao abrigo do Decreto -Lei n.º 287/88, de 
19 de Agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 345/89, de 11 de Ou-
tubro, da Portaria n.º 916/98, de 20 de Outubro, e do Despacho 
n.º 13020/2008, de 8 de Maio, para o biénio 2008/2010.

1 — Nos termos do disposto do Decreto -Lei n.º 287/88, de 19 de 
Agosto, conjugado com o Capítulo VIII do Aviso de abertura do con-
curso — Aviso n.º 22490/2008 (2.ª Série), publicado no Diário da Re-
pública n.º 164, 2.ª série, de 26 de Agosto de 2008, informam -se todos 
os interessados de que se encontram disponibilizadas para consulta, 
a partir desta data, as listas definitivas e os verbetes dos candidatos 
admitidos e ordenados e dos candidatos excluídos, com indicação dos 
respectivos fundamentos.

2 — As listas definitivas de candidatos admitidos e ordenados, e de 
candidatos excluídos encontram -se disponíveis para consulta e impressão 
na página electrónica da DGRHE em www.dgrhe.min -edu.pt. Nesta 
mesma página, encontram -se igualmente disponíveis (para consulta e 
impressão) os verbetes a que cada candidato pode aceder introduzindo 
o seu número de candidato e respectiva palavra -chave.

3 — As listas definitivas de candidatos admitidos ordenam os candi-
datos e, para cada um, indicam os seguintes elementos:

a) Número de ordem;
b) Número de candidato
c) Nome;
d) Data de nascimento;
e) Grupo
f) Classificação académica;
g) Tempo de serviço até 31/08/2007;
h) Graduação

4 — As listas definitivas de candidatos excluídos encontram -se or-
ganizadas por ordem alfabética.

31 de Outubro de 2008. — O Director -Geral, Jorge Sarmento Morais. 

 Direcção Regional de Educação do Norte
Despacho (extracto) n.º 28833/2008

Por despacho 2008.09.01, do director regional adjunto de Educação de 
Lisboa e Vale do Tejo e por despacho de 2008.10.30 do director regional 
adjunto de Educação do Norte, é autorizada a transferência da auxiliar 
de acção educativa de nível 1, Maria Graça Miranda Lopes Casinha, 
do quadro distrital de vinculação de Setúbal para o quadro distrital de 
vinculação de Aveiro.

31 de Outubro de 2008. — A Directora, Margarida Moreira. 

 Despacho (extracto) n.º 28834/2008

Por despacho 2008.10.30, do director regional adjunto de Educação 
do Norte, é autorizada a transferência do guarda nocturno, João Carlos 

da Costa Rodrigues, do quadro distrital de vinculação de Braga, para o 
quadro distrital de vinculação de Viana do Castelo, produzindo efeitos 
à data do último despacho.

31 de Outubro de 2008. — A Directora, Margarida Moreira. 

 Escola Secundária de Alberto Sampaio

Aviso n.º 26794/2008

Termo de aceitação/Nomeação para a categoria de assistente
de administração escolar principal

do quadro distrital de vinculação de Braga

Despacho da Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária 
de Alberto Sampaio, no uso das competências que lhe foram delegadas 
através do Despacho n.º 24941/2006, publicado no Diário da República 
da 2.ª série, n.º 233 de 5 de Dezembro de 2006, assinou o termo de 
aceitação, dos assistentes de administração escolar principal da carreira 
de assistente de administração escolar, abaixo indicados, nomeados na 
sequência do concurso aberto pelo Aviso n.º 7259/2006, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 28 de Junho de 2006, com 
efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2008. 

Nome Categoria Índice

Angelina Cunha da Cruz Pereira Assistente de Adm. Escolar 
Principal.

222

Maria João Pestana Simão An-
drade.

Assistente de Adm. Escolar 
Principal.

222

Maria Lurdes Ribeiro Cerqueira 
Costa.

Assistente de Adm. Escolar 
Principal.

233

 1 de Fevereiro de 2008. — A Presidente do Conselho Executivo, 
Maria Manuela Ribeiro de Almeida Gomes. 

 Aviso n.º 26795/2008

Por despacho da subdirectora -geral dos Recursos Humanos da Educa-
ção de 25 de Agosto de 2008, foi autorizada a licença sem vencimento 
de longa duração ao professor do quadro de escola do grupo 500, da 
Escola Secundária de Alberto Sampaio, Floriano Augusto Veiga Viseu, 
nos termos do n.º 1 do artigo 78.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de 
Março, na redacção dada pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, conju-
gada com o artigo 107.º do ECD, com efeitos a partir de 1 de Setembro 
de 2008.

25 de Agosto de 2008. — A Presidente do Conselho Executivo, Maria 
Manuela Ribeiro de Almeida Gomes. 

 Aviso n.º 26796/2008

Rescisão do contrato administrativo de serviço
do pessoal docente

Por despacho de 24 de Setembro de 2008, da Presidente do Conselho 
Executivo, no uso das competências delegadas através do Despacho 
n.º 24941/2006, publicado no Diário da República, 2.ª Série, número 
233, de 5 de Dezembro de 2006, foi autorizada, a seu pedido, a rescisão 
do contrato administrativo de serviço docente nos termos do ponto 2, do 
artigo 8.º da Portaria n.º 1046/2004, de 16 de Agosto da docente Celina 
Carneiro Rodrigues, com efeitos a partir de 22/09/2008.

22 de Setembro de 2008. — A Presidente do Conselho Executivo, 
Maria Manuela Ribeiro de Almeida Gomes. 

 Aviso n.º 26797/2008

Por despacho de 30 de Setembro de 2008, da Presidente do Conselho 
Executivo, no uso das competências delegadas através do Despacho 
n.º 24941/2006, publicado no Diário da República, 2.ª Série, número 
233, de 5 de Dezembro de 2006, foi autorizada, a seu pedido, a rescisão 




