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em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
mantendo o posicionamento remuneratório na 1.ª posição, com produção
de efeitos a 15 de novembro de 2016.
22 de dezembro de 2016. — A Diretora-Geral da Administração Escolar, Maria Luísa Gaspar Pranto Lopes Oliveira.
310205849
Despacho (extrato) n.º 1166/2017
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 público que, por meu despacho
de 10 de fevereiro de 2016, foi autorizada a consolidação da mobilidade
na categoria da assistente operacional Maria Carlo da Silva Ramirez
Gomes no Agrupamento de Escolas de Queluz-Belas, nos termos do
artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, mantendo a 1.ª posição remuneratória,
com produção de efeitos à data do despacho.

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas José Saramago, Palmela
Aviso (extrato) n.º 1245/2017
Determino, nos termos do artigo 52 da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de
dezembro, a prorrogação da situação de mobilidade interna intercarreiras da Assistente Técnica, Isabel Sofia da Silva Neto, no exercício de
funções de Coordenadora Técnica, de 01 de janeiro a 31 de dezembro
de 2017.
19 de janeiro de 2017. — A Diretora, Maria Guilhermina Tavares
Morgado da Cruz.
310204244

22 de dezembro de 2016. — A Diretora-Geral, Maria Luísa Gaspar
Pranto Lopes Oliveira.
310206204

Instituto de Avaliação Educativa, I. P.

Despacho (extrato) n.º 1167/2017

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 5.º dos Estatutos do
IAVE, I. P., aprovados em anexo à Portaria n.º 99/2015, de 1 de abril,
procede-se à publicação do extrato da deliberação do Conselho Diretivo,
de 30 de novembro de 2016, que aprovou a prorrogação, pelo período
de seis meses, da Equipa Multidisciplinar de Gestão Documental e
da respetiva Chefe de Equipa, Ana Cristina Marques Gomes Tavares,
técnica superior do mapa de pessoal do Instituto, com efeitos a 1 de
novembro de 2016.

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que, por Despacho n.º 2033/2016/SEAEP,
de 20 de dezembro de 2016, da Secretária de Estado da Administração
e do Emprego Público, foi autorizada a consolidação da mobilidade
intercarreiras do trabalhador José Maria Nunes dos Reis na carreira e
categoria de assistente operacional, nos termos conjugados do artigo 99.º
com o n.º 5 do artigo 262.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, ficando posicionado
entre a 6.ª e a 7.ª posições da referida categoria com produção de efeitos
à data do despacho.
9 de janeiro de 2017. — A Diretora-Geral da Administração Escolar,
Maria Luísa Gaspar Pranto Lopes Oliveira.
310206286
Despacho (extrato) n.º 1168/2017
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de 2 de janeiro de
2017, foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria da assistente técnica Virgínia Olívia Pinto de Sousa Estevão na Escola Artística
Soares dos Reis, nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho,
mantendo o posicionamento entre a 1.ª e a 2.ª posições remuneratórias
com produção de efeitos à data do despacho.
9 de janeiro de 2017. — A Diretora-Geral da Administração Escolar,
Maria Luísa Gaspar Pranto Lopes Oliveira.
310206261
Despacho (extrato) n.º 1169/2017
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de 7 de dezembro
de 2016, foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria da
assistente técnica Maria Paula Cubaixo Alcântara de Macedo Ferreira no
Agrupamento de Escolas n.º 2 de Beja, nos termos do artigo 99.º da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho, mantendo a 3.ª posição remuneratória com produção de
efeitos a 1 de novembro de 2016.
11 de janeiro de 2017. — A Diretora-Geral da Administração Escolar,
Maria Luísa Gaspar Pranto Lopes Oliveira.
310205776
Despacho (extrato) n.º 1170/2017
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, torna-se público que, por meu despacho de 9 de dezembro
de 2016, foi autorizada a consolidação da mobilidade na categoria da
assistente técnica Susana Joaquina Rebelo Alves Cordeiro no Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro, concelho das Caldas da
Rainha, nos termos do artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, mantendo o
posicionamento remuneratório entre a 1.ª e a 2.ª posições, com produção
de efeitos a 1 de setembro de 2016.
11 de janeiro de 2017. — A Diretora-Geral da Administração Escolar,
Maria Luísa Gaspar Pranto Lopes Oliveira.
310209745

Deliberação (extrato) n.º 71/2017

18 de janeiro de 2017. — A Vogal do Conselho Diretivo, Sandra
Silva Pereira.
310189771
Despacho n.º 1171/2017
1 — Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea i) do n.º 1 do
artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, dou
por finda, a seu pedido, a comissão de serviço da mestre Maria Teresa
Reis Castanheira no cargo de Diretora de Serviços de Avaliação Externa
do Instituto de Avaliação Educativa, I. P., com efeitos a 1 de janeiro
de 2017.
2 — As funções inerentes ao exercício daquele cargo foram desempenhadas com elevada dedicação, lealdade e competência, em muito contribuindo para a boa concretização dos objetivos dos Serviços de Avaliação
Externa do Instituto de Avaliação Educativa, I. P., pelo que manifesto
publicamente o devido reconhecimento pessoal e institucional.
18 de janeiro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Helder
Diniz de Sousa.
310192176
Despacho n.º 1172/2017
Considerando que, nos estatutos do Instituto de Avaliação
Educativa, I. P., aprovados em anexo à Portaria n.º 99/2015, de 1 de abril,
se estabelece que as direções de serviços são dirigidas por diretores de
serviços, cargos de direção intermédia de 1.º grau, e, em consequência,
se aplique à sua designação o procedimento concursal previsto para os
cargos de direção intermédia nos termos do disposto nos artigos 20.º
e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, que
aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da
administração central, regional e local do Estado.
Considerando a vacatura do lugar de Diretor de Serviços de Avaliação
Externa, na sequência da situação a que se refere a alínea i) do n.º 1 do
artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, desde 1 de janeiro de 2017.
Considerando que a vacatura do cargo torna necessário e urgente
proceder à designação em regime de substituição de novo titular de
forma a assegurar o normal funcionamento do serviço até à abertura do
procedimento concursal devido.
E considerando que o regime de designação mais adequado às circunstâncias é o da designação em regime de substituição previsto no
artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação.
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 2.º dos
estatutos do Instituto de Avaliação Educativa, I. P., aprovados em anexo
à Portaria n.º 99/2015, de 1 de abril, e dos n.º 1 e n.º 2 do artigo 27.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação:
1 — Designo, em regime de substituição, para exercer o cargo de
Diretora de Serviços de Avaliação Externa, a mestre Paula Cristina Roseira Simões, cujo currículo académico e profissional, que se anexa ao
presente despacho, evidencia a competência técnica, aptidão, experiência
profissional e formação adequadas ao exercício das respetivas funções,

