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2002-2003 — presidente da comissão provisória do Agrupamento de
Escolas Frei Bartolomeu dos Mártires;
Março de 2004 a fevereiro de 2006 — representante suplente da
DREN no conselho consultivo do Centro de Formação Profissional de
Viana do Castelo do Instituto do Emprego e Formação Profissional,
nomeado pelo Despacho n.º 6725/2004 (2.ª série), de 2 de abril, do
Secretário de Estado do Trabalho;
Dezembro de 2003 — nomeado coordenador -adjunto do Centro de
Área Educativa de Viana do Castelo, Despacho n.º 960/2004 (2.ª série),
de 15 de janeiro;
Março de 2005 — nomeado coordenador educativo da área de intervenção de Viana do Castelo, Despacho n.º 6648/2005 (2.ª série), de
31 de março, e exonerado a seu pedido pelo Despacho n.º 17868/2006
(2.ª série), de 4 de setembro;
Janeiro a abril de 2009 — membro eleito e presidente do conselho geral transitório do Agrupamento de Escolas Frei Bartolomeu dos
Mártires;
Setembro de 2011 a dezembro de 2012 — Diretor Regional Adjunto
da Direção Regional de Educação do Norte, nomeado pelo Despacho
n.º 12430/2011, Diário da República, 2.ª série, n.º 181, de 20 de setembro;
Intervenção cívica:
Foi deputado da Assembleia Municipal de Viana do Castelo, líder de
agrupamento político na Assembleia Municipal e membro da respetiva
comissão permanente, de Outubro de 2005 a outubro de 2009, e membro
da assembleia da Valimar Comurb;
Vereador da Câmara Municipal de Viana do Castelo, desde outubro
de 2009;
Foi sócio-gerente da empresa Marminho, Ind. Transf. de Rochas
Ornamentais, L.da, responsável pela área de formação, informação e
comunicação, interna e externa.
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Despacho n.º 2508/2013
O Decreto-Lei n.º 266-F/2012, de 31 de dezembro, definiu a missão,
as atribuições e o tipo de organização interna da Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares (DGEstE).
Com a publicação da Portaria n.º 29/2013, de 29 de janeiro, que aprovou a sua estrutura orgânica nuclear, impõe-se, com urgência, proceder
à nomeação dos respetivos dirigentes, por forma que seja garantido o
normal funcionamento do serviço.
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea b) do n.º 1 e do
n.º 3 do artigo 1.º da Portaria n.º 29/2013, de 29 de janeiro, do n.º 9 do
artigo 21.º e n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto,
64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011,
de 22 de dezembro, verificando-se todos os requisitos legais exigidos,
designo, em regime de substituição, no cargo de Delegado Regional de
Educação da Região Centro, a Doutora Cristina Fernandes de Oliveira,
com efeitos a 1 de fevereiro de 2013.
A designada possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados
à prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotado da
necessária competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme
resulta do respetivo currículo académico e profissional, anexo ao presente despacho.

Atividade profissional:
É docente do quadro de nomeação definitiva, no grupo com o código de recrutamento 400 (História), no Agrupamento de Escolas de
Ourém.
Exerceu o cargo de Diretora Regional de Educação do Centro entre
2 de setembro 2011 e 31de dezembro de 2012.
Entre 2008-2011, foi docente requisitada pela Direção Regional de
Educação do Centro para o exercício de funções técnico-pedagógicas
na Equipa de Apoio às Escolas de Coimbra, designadamente no apoio
à implementação das ofertas formativas, acompanhamento das medidas
de prevenção do abandono escolar, Educação de Adultos e acompanhamento dos representantes da Educação nas Comissões de Proteção de
Menores, entre outras atividades. Foi ainda Representante da DREC
no Núcleo Local de Inserção de Coimbra e no Núcleo Executivo do
Conselho Local de Ação Social de Coimbra.
Entre 2004-2006 esteve requisitada no Ministério da Cultura para o
exercício de funções técnico -pedagógicas no Museu Monográfico de
Conímbriga.
No âmbito científico, publicou obras e artigos em revistas portuguesas
e estrangeiras, e participou em diversos encontros científicos portugueses
e internacionais. Foi membro da Comissão Executiva do X Colóquio
Internacional da Associação Internacional para o Estudo do Mosaico
Antigo (AIEMA) e coordenou outros Encontros científicos. Foi ainda
Investigadora co-responsável pela Missão Luso-Francesa “Mosaicos do
Sul de Portugal”, para a constituição e publicação do Corpus de Mosaicos Romanos de Portugal, tendo ainda participado em diversos projetos
de investigação arqueológica. Desenvolve atualmente um projeto de
estudo dos Mosaicos de Conímbriga e prepara a publicação de duas
obras subordinadas ao tema dos mosaicos romanos.
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Despacho n.º 2509/2013
O Decreto-Lei n.º 266-F/2012, de 31 de dezembro, definiu a missão,
as atribuições e o tipo de organização interna da Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares (DGEstE).
Com a publicação da Portaria n.º 29/2013, de 29 de janeiro, que aprovou a sua estrutura orgânica nuclear, impõe-se, com urgência, proceder
à nomeação dos respetivos dirigentes, por forma que seja garantido o
normal funcionamento do serviço.
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea b) do n.º 1 e
do n.º 3 do artigo 1.º da Portaria n.º 29/2013, de 29 janeiro, do n.º 9 do
artigo 21.º e n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto,
64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011,
de 22 de dezembro, verificando-se todos os requisitos legais exigidos,
designo, em regime de substituição, no cargo de Delegado Regional de
Educação da Região de Lisboa e Vale do Tejo, o licenciado João Manuel
Tavares Passarinho, com efeitos a 1 de fevereiro de 2013.
O nomeado possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados
à prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotado da
necessária competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme
resulta do respetivo currículo académico e profissional, anexo ao presente despacho.
6 de fevereiro de 2013. — O Diretor-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, José Alberto Moreira Duarte.
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Síntese curricular
João Manuel Tavares Passarinho
1 — Identificação:

Síntese curricular
Cristina Fernandes de Oliveira.
Formação académica:
Doutorada em Letras, especialidade de História, na área de Arqueologia Clássica, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Investigadora Sénior no Centro de Estudos Arqueológicos da Universidades de Coimbra e Porto, no grupo Lusitânia Romana, com assento
na Comissão Científica desta unidade de Investigação da Fundação para
a Ciência e Tecnologia.
Realizou o estágio pedagógico do Ramo de Formação Educacional
na Escola Secundária de José Falcão em 1994-1995 e exerceu funções
docentes até 2007-2008 em diversas Escolas da região centro, com
atribuição de diferentes cargos intermédios, designadamente Direção
de Turma e Coordenadora de Departamento. Foi ainda Orientadora de
Estágio do grupo 400 em 2003-2004.

Nome: João Manuel Tavares Passarinho.
Naturalidade: Almada/Almada.
Nacionalidade: portuguesa.
Data de nascimento: 13 de novembro de 1959.
2 — Situação profissional:
2.1 — Professor do quadro de zona pedagógica de nomeação definitiva do Departamento Disciplinar de Economia e Contabilidade — grupo 430 — colocado na Escola Secundária Emídio Navarro
(Almada).
2.2 — Diretor regional-adjunto na Direção Regional de Educação
de Lisboa e Vale do Tejo, de 2 de setembro de 2011 a 31 de janeiro
de 2013.
3 — Formação académica e profissional:
3.1 — Licenciatura em Direito (Ciências Jurídicas), pela Universidade
Lusíada, concluída em 1985, com média de 12 valores.

