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Diário da República, 2.ª série — N.º 110 — 8 de junho de 2015
No uso das competências delegadas pelo Ministro da Educação e Ciência através do Despacho n.º 10 368/2013 (2.ª série), de 8 de agosto:
Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 59.º da Lei n.º 62/2007, de
10 de setembro (Regime jurídico das instituições de ensino superior),
conjugado com o n.º 6 do seu artigo 13.º:
1. Autorizo a transformação do Centro de Competência de Tecnologias da Saúde da Universidade da Madeira numa Escola Superior
de Saúde.
2. Autorizo a criação da Escola Superior de Tecnologias e Gestão
da Universidade da Madeira como sua unidade orgânica de ensino
politécnico.
28 de maio de 2015. — O Secretário de Estado do Ensino Superior,
José Alberto Nunes Ferreira Gomes.
208688615

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra, Sintra
Despacho n.º 6325/2015
Nos termos do n.º 6 do artigo 21.º e do n.º 2 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, nomeio Adjunta do Diretor do Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra, a Professora do Quadro de
Agrupamento Anabela Silva Cardoso Amaral Campos, com efeitos a
partir do dia 08 de maio de 2015.
26 de maio de 2015. — O Diretor do Agrupamento de Escolas Agualva
Mira Sintra, José Luís Rodrigues Henriques.
208686493

Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar, Lisboa
Aviso n.º 6296/2015
Torna-se pública que foi elaborada a Lista de Antiguidade do Pessoal não Docente do Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar, com
referência a 31 de dezembro de 2014.
Para o exercício de intervenção no ato administrativo conforme previsto no Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, informa-se que a referida lista
de antiguidade se encontra afixada no placard existente nos serviços
administrativos Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar — Escola
E.B. 2,3 do Alto do Lumiar (Sede).
Nos termos do artigo 191.º, conjugado, com o disposto no artigo 188.º
ambos do CPA, o pessoal não docente dispõe de 15 dias úteis, para
reclamação, dirigida ao Diretor.
27 de maio de 2015. — O Diretor, João José de Figueiredo Sérvolo
Amaral.
208686541

Escola Secundária de Camarate, Loures
Declaração de retificação n.º 457/2015
Por ter sido publicado com inexatidão o despacho n.º 4297/2015, de 13 de
abril de 2015, no Diário da República, 2.ª série, n.º 82, de 28-04-2015,referente
à autorização da consolidação da mobilidade interna, retifica-se que onde
se lê «[...] da assistente operacional Maria Ester Santos Pereira, pertencente ao mapa de pessoal do AE Lindley Cintra, na Escola Secundária
de Camarate, por se encontrarem preenchidas as condições estabelecidas
no n.º 3, do artigo 99.º, da Lei 35/2014 de 20/06, com efeitos à data do
despacho» deve ler-se «[...] da assistente operacional Maria Ester dos Santos Pereira Alves, pertencente ao mapa de pessoal do AE Lindley Cintra,
passando a pertencer ao quadro de pessoal da Escola Secundária de Camarate, por se encontrarem preenchidas as condições estabelecidas no n.º 3 do
artigo 99.º da Lei n.º 35/2014 de 20/06, com efeitos à data do despacho».
26 de maio de 2015. — A Diretora, Teresa Maria Ricardo Graça.
208678239

Agrupamento de Escolas de Cascais

-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 270/2009, de 30 de setembro, com a nova redação
dada pelo Decreto-Lei n.º 41/2012 de 16 de fevereiro, faz-se público,
que se encontra afixada no placard existente na sala de pessoal desta
escola, a lista de antiguidade do pessoal não docente, reportada a 31 de
dezembro de 2014.
Os não docentes dispõem de 30 dias a partir da data da publicação
para apresentarem reclamação junto do diretor da escola.
29 de maio de 2015. — O Diretor, Filipe Oliveira Paiva Teles Teixeira.
208689799
Aviso n.º 6298/2015
Nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 95.º, do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de março, faz-se público que se encontra afixada no
placard dos Professores a lista de antiguidade do Pessoal Docente, deste
Agrupamento, reportada a 31 de agosto de 2014.
Os docentes dispõem de 30 dias, a contar da data da publicação
deste aviso, para reclamação, nos termos do artigo 96.º do referido
decreto-lei.
29 de maio de 2015. — O Diretor, Filipe Oliveira Paiva Teles Teixeira.
208689758

Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres, Loulé
Aviso n.º 6299/2015
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a lista nominativa de pessoal
docente, que foram nomeados para o Quadro de Zona Pedagógica, com
efeitos a 1 de setembro de 2014.
Nome

Grupo

Índice

Maria Manuela Gomes Monteiro Lopes Barros . . . .

510

167

28 de maio de 2015. — A Diretora, Maria Conceição Borrega Rapoula
Morgado Bernardes.
208687287

Agrupamento de Escolas Gil Paes, Torres Novas
Aviso (extrato) n.º 6300/2015
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 95.º, do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de março, torna-se público que se encontra afixada
na Escola Secundária Maria Lamas, Torres Novas (escola sede), a lista
de antiguidade do pessoal docente deste Agrupamento de Escolas, reportada a 31 de agosto de 2014.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso no
Diário da República para reclamação ao dirigente máximo do serviço,
nos termos do artigo 96.º do citado diploma.
25 de maio de 2015. — O Diretor, Paulo Renato Ermitão Gregório.
208688672
Aviso (extrato) n.º 6301/2015
Nos termos do disposto no artigo 95.º, do Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de março, torna-se público que se encontra afixada na Escola
Secundária Maria Lamas, Torres Novas (escola sede), a lista de antiguidade do pessoal não docente, reportada a 31 de dezembro de 2014.
Nos termos do artigo n.º 96.º do referido decreto-lei, os funcionários
dispõem de 30 dias a contar da publicação deste aviso no Diário da
República para reclamação.
25 de maio de 2015. — O Diretor, Paulo Renato Ermitão Gregório.
208688778

Agrupamento de Escolas de Monção

Aviso n.º 6297/2015

Aviso n.º 6302/2015

Nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 95.º, do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de março, conjugado com o artigo 132.º, do Decreto-

Nos termos do disposto nos artigos 21.º e 22.º do Decreto-Lei
n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 224/2009, de

