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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 16925/2010
Considerando que a licenciada Ana Maria de Matos Gonçalves Flor 

foi nomeada, com efeitos a 19 de Novembro de 2007, para o cargo de 
delegada regional do Alentejo da Inspecção -Geral da Educação, cargo 
de direcção superior de 2.º grau;

Considerando os resultados obtidos no decurso do triénio:
Determino, ao abrigo do disposto no artigo 22.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de Janeiro, na redacção conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 
de Agosto, e nos termos do n.º 2 do artigo 1.º e do n.º 2 do artigo 7.º 
do Decreto Regulamentar n.º 81 -B/2007, de 31 de Julho, o seguinte:

1 — É renovada a comissão de serviço da licenciada Ana Maria de 
Matos Gonçalves Flor no cargo de delegada regional do Alentejo da 
Inspecção -Geral da Educação.

2 — A nomeada opta, nos termos do artigo 72.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de Fevereiro, pela remuneração base devida na situação jurídico-
-funcional de origem.

3 — A presente nomeação produz efeitos a 19 de Novembro de 2010.
2 de Novembro de 2010. — A Ministra da Educação, Maria Isabel 

Girão de Melo Veiga Vilar.
203890182 

 Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e da Educação

Despacho n.º 16926/2010
A Lei n.º 47/2006, de 28 de Agosto, define o regime de avaliação, 

certificação e adopção dos manuais escolares dos ensinos básico e se-
cundário, determinando, no artigo 9.º, a constituição de comissões de 
avaliação e certificação dos manuais escolares, por despacho do membro 
do Governo responsável pela área da educação, sob proposta do serviço 
responsável pela coordenação pedagógica e curricular.

O despacho n.º 415/2008, de 4 de Janeiro, alterado pelos despa-
chos n.os 22025/2009, de 2 de Outubro, e 15285 -A/2010, de 8 de Outu-
bro, determina no n.º 10.4, alínea b), que nos termos e para os efeitos 
do artigo 10.º da Lei n.º 47/2006, de 28 de Agosto, e do Decreto -Lei 
n.º 261/2007, de 17 de Julho, é aberto o procedimento de avaliação e 
certificação prévia à sua adopção dos manuais escolares da área curri-
cular disciplinar/disciplina de língua estrangeira I (inglês) do 6.º ano de 
escolaridade do 2.º Ciclo do Ensino Básico.

Nestes termos, considerando a proposta apresentada pela Direcção-
-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular, e ao abrigo do 
disposto no artigo 9.º da Lei n.º 47/2006, de 28 de Agosto, e no n.º 2 do 
artigo 4.º e no artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 261/2007, de 17 de Julho, 
determina -se o seguinte:

1 — A avaliação e certificação prévia à adopção dos manuais escolares 
da área curricular disciplinar/disciplina de língua estrangeira I (inglês) 
do 6.º ano de escolaridade do 2.º Ciclo do Ensino Básico poderá ser 
efectuada, também, por uma comissão de avaliação, nos termos do 
artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 261/2007, de 17 Julho.

2 — A comissão de avaliação e certificação dos manuais escolares da 
área curricular disciplinar/disciplina de língua estrangeira I (inglês) do 
6.º ano de escolaridade do 2.º Ciclo do Ensino Básico é organizada por 
disciplina, de acordo com os n.os 1 e 2 do artigo 9.º da Lei n.º 47/2006, 
de 28 de Agosto, e com o n.º 1 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 261/2007, 
de 17 de Julho.

3 — É constituída a comissão de avaliação e certificação prévia à 
adopção dos manuais escolares da área curricular disciplinar/disciplina 
de língua estrangeira I (inglês) do 6.º ano de escolaridade do 2.º Ciclo 
do Ensino Básico, integrando os seguintes especialistas de reconhecida 
competência:

a) Doutor António Manuel Bernardo Lopes — professor -adjunto 
da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do 
Algarve, coordenador da equipa; 

b) Mestre Jorge Ilídio Azevedo de Carvalho — professor -adjunto 
da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do 
Algarve;

c) Master of philosophy (M.Phil.) Albertina Pereira Cavaco da Pal-
ma — docente da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico 
de Setúbal e vice -presidente do mesmo Instituto;

d) Mestre Anabela Marques Nobre — docente da Escola Superior de 
Educação e Comunicação da Universidade do Algarve;

e) Licenciada Amanda Howarth da Cruz — professora do 2.º ciclo do 
ensino básico no Agrupamento Vertical de Escolas de São Bartolomeu 
de Messines.

4 — O prazo de funcionamento da comissão de avaliação termina no 
dia 29 de Maio de 2011, data da conclusão do procedimento de avaliação 
e certificação prévia à sua adopção para os manuais escolares da área 
curricular disciplinar/disciplina de língua estrangeira I (inglês) do 6.º ano 
de escolaridade do 2.º Ciclo do Ensino Básico.

2 de Novembro de 2010. — O Secretário de Estado Adjunto e da 
Educação, José Alexandre da Rocha Ventura Silva.

203894119 

 Direcção Regional de Educação do Norte

Agrupamento de Escolas Adriano Correia de Oliveira

Aviso n.º 22730/2010
Dando cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista de ordena-
ção final dos candidatos ao concurso aberto de acordo com o Aviso 
n.º 18603/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 21 de 
Setembro de 2010, para a categoria de Assistente Operacional, homo-
logado pela Directora do Agrupamento de Escolas em 28 de Outubro 
de 2010. 

Nome
Classificação 

final
(valores)

1.º Cristina Maria Teixeira Lopes Martins. . . . . . . . . . . . 17,650
2.º Maria Diana Pereira Gonçalves cruz  . . . . . . . . . . . . . 17,650
3.º Maria Emília Silva Araújo Carvalho  . . . . . . . . . . . . . 15,900
4.º Maria de Fátima Guedes Mota Silva  . . . . . . . . . . . . . 15,825
5.º Maria Margarida Melo de Freitas Reis . . . . . . . . . . . . 13,650
6.º Maria Emília Xavier Nogueira de Sousa  . . . . . . . . . . 12,900
7.º Filomena de Jesus Oliveira Pimenta Fernandes . . . . . 11,375

 03 de Novembro de 2010. — A Directora, Maria Fernanda Barbosa 
da Silva Costa.

203891698 

 Aviso n.º 22731/2010
Dando cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se pública a lista de ordenação 
final dos candidatos ao concurso aberto de acordo com o Aviso n.º 18 
604/2010, publicado no Diário da República 2.ª série de 21 de Setem-
bro de 2010, para a categoria de Assistente Técnico homologado pela 
Directora do Agrupamento de Escolas em 27 de Outubro de 2010. 

Nome Classificação final
(valores)

Paulo Manuel Carvalho da Silva  . . . . . . . . . . . . . . . . 18,125

 3 de Novembro de 2010. — A Directora, Maria Fernanda Barbosa 
da Silva Costa.

203891827 

 Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Alfândega da Fé

Aviso n.º 22732/2010
Nos termos do disposto no artigo 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99 de 31 

de Março, e da circular 30/98/DEGRE, de 3 de Novembro, faz -se público 
que se encontra afixada na sala de professores da Escola EB 2,3/S de 
Alfândega da Fé, a lista de antiguidade do pessoal docente pertencente 
a este Agrupamento de Escolas, reportada a 31 de Agosto de 2010.

Os interessados dispõem de 30 dias a contar da data da publicação 
deste aviso no Diário da República para reclamar, nos termos do ar-
tigo 96.º do já citado diploma, ao dirigente máximo deste Agrupamento 
Vertical de Escolas do Concelho de Alfândega da Fé.

3 de Novembro de 2010. — O Director, Francisco José Lopes.
203891892 




