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ANEXO
Licenciada em Organização e Gestão de Empresas, com especialização em Marketing pelo ISCTE, desde 1995. Requisitada ao Centro
de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão Económica (Cemapre)
onde começou por ser assistente executiva e, depois, chefe de secção,
ali realizou, além de funções de gestão, a organização de conferências
e simpósios, nacionais e internacionais, a publicação, em três volumes,
pela Fundação Calouste Gulbenkian, da obra do matemático Aureliano
de Mira Fernandes, como assistente editorial e a reorganização do próprio
centro. Da sua atividade anterior destacam-se as de diretora de marketing
de um grupo nacional de clínicas dentárias e a da responsável, numa
multinacional francesa com forte implantação em Portugal, por projetos
de centralização, melhoria da eficiência das cadeias de aprovisionamento,
com a aplicação de novos processos e aplicações informáticas baseadas
em Datawarehouse e MicroStrategy.
206577852
Despacho n.º 15758/2012
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 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 como técnico especialista Maria Regina Matos
de Almeida Neves, técnica superior, da Direção Regional de Educação
do Norte, para exercer as funções na sua área de especialidade no meu
Gabinete.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do referido decreto-lei, o estatuto remuneratório da designada é o dos adjuntos, incluindo o
abono para despesas de representação, acrescido do respetivo subsídio
de refeição, assim como o pagamento de abono para ajudas de custo
nas deslocações que efetuar.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 2 de novembro de 2012.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
3 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado do Ensino Básico
e Secundário, João Henrique de Carvalho Dias Grancho.
ANEXO
Nota curricular
Maria Regina Matos de Almeida Neves.
49 anos.
2011-setembro de 2012 — coordenou a equipa Novas Oportunidades
da Direção Regional de Educação do Norte — educação e formação de
jovens e adultos e ensino profissional.
2007-2011 — integrou a equipa Novas Oportunidades da Direção
Regional de Educação do Norte, com funções no âmbito dos cursos
de educação e formação de jovens, do ensino profissional, do artístico
especializado e dos cursos de especialização tecnológica.
2007-2008 — integrou, em representação das direções regionais de
educação, o grupo de trabalho para a reestruturação do ensino artístico
especializado da música.
2000-2006 — integrou a Equipa Multidisciplinar da Formação Qualificante, na Direção Regional de Educação do Norte, exercendo funções
no âmbito dos cursos de especialização tecnológica, ensino profissional, educação e formação de jovens e ensino artístico especializado.
1999-2000 — integrou o Grupo de Contacto Ministério da Educação — Ministério da Cultura, em representação do Ministério da
Educação.
1998-2000 — integrou a Equipa do Ensino Particular e Cooperativo,
com funções técnico-pedagógicas no âmbito do ensino particular e
cooperativo, ensino profissional e ensino artístico na Direção Regional
de Educação do Norte.
1996-1998 — integrou o Núcleo do Ensino Profissional no Departamento do Ensino Secundário, com funções técnico-pedagógicas no
âmbito do acompanhamento das escolas profissionais a nível nacional.
1994-1996 — integrou a equipa de assessoria técnica à direção do
Departamento do Ensino Secundário, exercendo funções no âmbito do
ensino artístico profissional e ensino artístico especializado da música,
da dança e das artes visuais e audiovisuais.
1992-1994 — integrou a equipa de assessoria técnica à Gestão Nacional dos Programas Foco/Forgest.
1989-1992 — exerceu funções, no âmbito do ensino profissional, na
Equipa das Escolas Profissionais no GETAP — Gabinete de Educação
Tecnológica, Artística e Profissional.
206577569
Despacho n.º 15759/2012
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 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 como adjunta do meu gabinete a mestre Maria

Emília Castro Ribeiro, professora do Quadro de Nomeação Definitiva
do Agrupamento de Escolas da Lixa, Felgueiras.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 2 de novembro de 2012.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
3 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado do Ensino Básico
e Secundário, João Henrique de Carvalho Dias Grancho.
ANEXO
Nota curricular
Maria Emília Castro Ribeiro.
Data de nascimento: 17-08-1965.
Licenciada em Matemática e Ciências da Natureza.
Mestre em Ciências da Educação na área da supervisão Pedagógica
do Ensino das Ciências.
Especialização em Avaliação, Administração Escolar e Orientação
Educativa.
Exerceu funções de diretora do Centro de Formação Leonardo Coimbra
da Associação Nacional de Professores, assessora de direção, coordenadora da Formação Contínua e coordenadora do Projeto de Autoavaliação
no Agrupamento de Escolas Dr. Leonardo Coimbra — Lixa.
Exerceu funções docentes lecionando a disciplina de Ciências da
Natureza no Agrupamento de Escolas Dr. Leonardo Coimbra — Lixa.
Exerceu funções docentes no Instituto Piaget — Curso de Formação
Inicial de Educadoras de Infância.
Formadora, em diversos centros de formação de associações de escolas, em Avaliação do Desempenho Docente e Autoavaliação de escolas.
206577163
Despacho n.º 15760/2012
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1,
2, 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º e do n.º 8 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de
secretária pessoal do meu gabinete Susana Branco Simões.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º, do referido decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho
que produz efeitos desde 26 de outubro de 2012.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
3 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado do Ensino Básico
e Secundário, João Henrique de Carvalho Dias Grancho.
ANEXO
Nome: Susana Branco Simões.
Data de nascimento: 23 de fevereiro de 1968.
Formação académica e profissional: 12.º ano de escolaridade, Curso
de Tradução/Interpretação em francês e inglês, Certificate of Proficiency
in English.
Experiência profissional: secretária pessoal desde 1992, tendo exercido este cargo na APE — Associação Portuguesa de Energia, na Parque
Expo’98 e no Gabinete do Secretário de Estado dos Transportes do
XVIII Governo Constitucional.
206577811
Despacho n.º 15761/2012
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, no n.º 9 do artigo 8.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 coordenadora do
apoio do meu gabinete Maria Judite da Silva Rodrigues Mendes dos
Santos, assistente técnica do Ministério da Educação e Ciência.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo decreto-lei, a
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho,
que produz efeitos desde 26 de outubro de 2012.
3 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva
publicitação na página eletrónica do Governo.
3 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado do Ensino Básico
e Secundário, João Henrique de Carvalho Dias Grancho.
ANEXO
Maria Judite da Silva Rodrigues Mendes dos Santos.
Nascida a 4 de janeiro de 1953.

