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Por outro lado, considera -se que as alterações profundas na rede es-
colar, nos mecanismos de abandono e de insucesso escolar, nas formas 
de organização e gestão dos estabelecimentos, na condição profissional 
dos docentes, entre tantas outras, exigem uma abordagem sistemática e 
rigorosa dos seus impactos na qualificação das aprendizagens.

Por forma a responder adequadamente a esta abordagem, as Co-
missões Especializadas Permanentes foram reestruturadas no início 
de 2014, mantendo -se em número de cinco, com a seguinte denomi-
nação: 1.ª Comissão — Políticas Públicas e Desenvolvimento do Sis-
tema Educativo; 2.ª Comissão — Conhecimento Escolar, Organização 
Curricular e Avaliação; 3.ª Comissão — Ensino Superior, Investigação 
e Cultura Científica; 4.ª Comissão — Ensino e Formação Vocacional e 
5.ª Comissão — Condição Docente, sendo a alteração mais relevante a 
constituição da Comissão para a Condição Docente.

De igual modo, o relatório sobre “O Estado da Educação 2013”, 
apresentado em setembro de 2014, deu conta dos desenvolvimentos 
registados nas diferentes áreas do sistema educativo, evidenciando 
os avanços e constrangimentos que se observam nos processos de 
aprendizagem, desde a educação de infância ao ensino superior e 
desde a preparação inicial para a vida ativa à formação durante a 
carreira profissional.

Sendo a emissão de pareceres e recomendações, a pedido do Governo 
ou da Assembleia da República, ou por sua iniciativa, uma das atividades 
principais do CNE, entende -se que estes devem ser fundamentados, 
quando necessário, em trabalhos técnicos que traduzam o resultado 
da investigação e da reflexão produzidos. Em 2014, foram elaborados 
pela Assessoria quatro relatórios técnicos que suportaram outras tantas 
recomendações.

Como parte da estratégia de comunicação, foi remodelada a imagem 
da instituição, bem como o seu sítio na internet, com o objetivo de au-
mentar a visibilidade das suas atividades e de chegar a novos públicos. 
Determinou -se também que este deveria ser um meio importante de 
divulgação de outras iniciativas e publicações de referência na área 
da educação.

Realça -se, em 2014, o estabelecimento de parcerias com centros de 
investigação das instituições de ensino superior para a realização de 
estudos e projetos de investigação relevantes para a Educação e orga-
nização conjunta de seminários e conferências.

Para além de diversas Audições, O CNE realizou em 2014 um conjunto 
de iniciativas sobre temas de política educativa das quais se referem, 
entre outras, A Avaliação Externa e Qualidade das Aprendizagens; 
Investigação em Educação e os Resultados do PISA; Conceptualização 
do Conhecimento e das Capacidades — o primeiro de uma série de três 
seminários sobre Currículo de nível elevado no ensino das ciências; Go-
verno e Governação do Ensino Superior e Educação e Neurociências.

Por último, merece destaque a Sessão Solene de Abertura do Ano 
Letivo 2014/2015, realizada em setembro, onde foi homenageado o 
Professor Adriano Moreira que se despediu do CNE após 18 anos de 
colaboração enquanto conselheiro.

31 de dezembro de 2014. — O Presidente, David Justino.
208563737 

 Direção-Geral da Educação

Declaração de retificação n.º 299/2015
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho n.º 3088/2015, 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 60, de 26 de março, retifica -se 
o seguinte:

No n.º 10 do despacho, onde se lê: «Ratifico os atos praticados pelo 
diretor de serviços da DSPE previstos no n.º 6 do presente despacho, 
assim como os atos praticados pelos respetivos chefes das equipas 
multidisciplinares.» deve ler -se: «Ratifico os atos praticados pelo di-
retor de serviços da DSPE previstos no n.º 8 do presente despacho, 
assim como os atos praticados pelos respetivos chefes das equipas 
multidisciplinares.».

No n.º 7 do anexo do despacho, onde se lê: «A Divisão de Des-
porto Escolar (DDE) desenvolve as suas atividades no âmbito das 
atribuições da DGE em matéria de desporto escolar, cabendo -lhe em 
particular:» deve ler -se: «A Divisão de Desporto Escolar, abreviada-
mente designada por DDE, desenvolve as suas atividades no âmbito 
das atribuições da DGE em matéria de desporto escolar, cabendo -lhe 
em particular:».

9 de abril de 2015. — O Diretor -Geral, José Vítor Pedroso.
208566386 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas Alves Redol, Vila Franca de Xira

Aviso n.º 4494/2015
Nos termos do disposto no artigo 22.º do Regime Jurídico de Au-

tonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da 
Educação Pré -Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-
-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, torna -se público que se encontra aberto 
concurso para provimento do lugar de Diretor(a) do Agrupamento de 
Escolas Alves Redol, em Vila Franca de Xira, pelo prazo de 10 dias úteis 
a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário 
da República, nos seguintes termos:

1 — Os requisitos e condições para admissão ao concurso são os 
estipulados nos pontos 3, 4 e 5 do artigo 21.º do Regime Jurídico de 
Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Públicos da 
Educação Pré -Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-
-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.

2 — Formalização da candidatura
2.1 — A formalização da candidatura é efetuada através da apre-

sentação de um requerimento, em modelo próprio do Agrupamento 
de Escolas, disponibilizado nos Serviços Administrativos da escola-
-sede e na página eletrónica do Agrupamento de Escolas Alves Re-
dol — (http://www.esar.edu.pt);

2.2 — O requerimento referido no ponto anterior é apresentado à 
Presidente do Conselho Geral e contém os seguintes elementos: Iden-
tificação completa, habilitações académicas e profissionais, situação 
profissional, morada atual e contactos expeditos, identificação do lugar 
a que se candidata e do aviso de publicitação no DR;

2.3 — O requerimento de admissão referido nos pontos anteriores 
deve ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Curriculum vitae detalhado e atualizado, datado e assinado, onde 
constem obrigatoriamente as funções exercidas até ao momento, períodos 
e datas do exercício, a formação profissional e a situação atual na carreira: 
serviço de origem, categoria, vínculo e tempo de serviço;

b) Projeto de intervenção, relativamente às unidades orgânicas do 
Agrupamento, onde o(a) candidato(a) identifica os problemas, define a 
missão, as metas e as grandes linhas de orientação da ação, bem como 
a explicitação do plano estratégico a realizar no mandato;

c) Certificados das declarações: fotocópia do Bilhete de Identidade/
Cartão de Cidadão e do Cartão de Contribuinte, dos certificados das 
habilitações académicas e da formação profissional, declaração auten-
ticada dos serviços de origem comprovativos da situação atual do(a) 
candidato(a);

d) Prova documental dos elementos constantes do curriculum, com 
exceção dos que se encontrem arquivados no processo individual do(a) 
candidato(a) desde que este se encontre neste Agrupamento de escolas.

2.4 — O(A)s candidato(a)s podem, ainda, fazer entrega ou declara-
ção de outros elementos, devidamente comprovados, que considerem 
relevantes para apreciação da sua candidatura.

2.5 — Quaisquer elementos de caráter facultativo, entregues sem 
comprovativo inequívoco, não são tidos em conta na apreciação da 
candidatura.

2.6 — O(A)s candidato(a)s devem entregar todos os documentos 
referidos nos pontos anteriores, nos serviços administrativos da escola-
-sede do Agrupamento (Escola Secundária de Alves Redol), em envelope 
fechado, contra recibo, no horário de funcionamento (8h.30min e as 
16h.30 min), ou enviar, por correio registado com aviso de receção, expe-
dido até à data limite do prazo fixado, dirigido à Presidente do Conselho 
Geral do Agrupamento de Escolas Alves Redol, sito na Rua da República, 
Encosta do Monte Gordo, 2600 -065 — Vila Franca de Xira.

2.7 — A formalização da candidatura inclui a realização de uma en-
trevista individual que se realizará no prazo de 15 a 20 dias úteis, após 
a divulgação da lista de candidato(a)s admitido(a)s a concurso, em hora 
e dia a comunicar, pela via mais expedita, ao (à) candidato(a).

3 — Métodos de apreciação das candidaturas
3.1 — Serão aplicados os seguintes métodos:
a) Análise do curriculum vitae;
b) Análise do Projeto de Intervenção no agrupamento de escolas;
c) Análise do resultado da entrevista.

3.2 — Os critérios a aplicar em cada um dos métodos de avaliação 
constam do Regulamento do Procedimento Concursal prévio à eleição 
do(a) diretor(a), podendo ser consultados nos Serviços Administrativos 
da escola -sede do agrupamento de escolas.
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4 — A lista do(a)s candidato(a)s admitido(a)s a concurso afixa -se nos 
locais de estilo das unidades orgânicas do Agrupamento, bem como na 
sua página eletrónica, no prazo de 5 dias úteis a partir da data do termo 
do prazo fixado para apresentação das candidaturas o que se considera 
como meio único de notificação do(a)s candidato(a)s.

5 — A lista do(a)s candidato(a)s excluídos do concurso, cuja cópia e 
correspondentes despachos de exclusão se depositam nos serviços admi-
nistrativos da escola -sede, para consulta dos interessados, será afixada no 
átrio principal da escola sede do Agrupamento de Escolas Alves Redol, 
bem como, na sua página eletrónica, no prazo de 5 dias úteis a partir da 
data do termo fixado para apresentação das candidaturas.

13 de abril de 2015. — A Presidente do Conselho Geral, Belina Maria 
Antunes Cunha.

208567382 

 Escola Secundária da Amora, Seixal

Aviso n.º 4495/2015
No uso da autorização concedida por despacho de 31 de julho de 

2009 do Secretário de Estado de Educação e nos termos do disposto 
no artigo 51.º da Lei n.º 82 -B, de 31 de dezembro, nomeio a Assistente 
Operacional Regina Célia Perdigão Cardoso Brites, para exercer as 
funções de Encarregada Operacional da Escola secundária com 3.º ciclo 
do Ensino Básico de Amora, em regime de mobilidade interna interca-
tegorias, com efeitos a 1 de janeiro de 2015.

9 de abril de 2015. — O Diretor, Simão Augusto Cadete.
208561558 

 Escola Artística do Conservatório de Música Calouste
Gulbenkian, Braga

Aviso n.º 4496/2015
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 95.º do Decreto -Lei 

n.º 100/99, de 31 de março, torna -se público que se encontra afixada 
a lista de antiguidades de pessoal não docente, do Conservatório de 
Música Calouste Gulbenkian de Braga, reportada a 31 de dezembro de 
2014, no placard que lhe é destinado.

O pessoal não docente dispõe de 30 dias a contar da data de publi-
cação deste aviso para reclamação, nos termos do n.º 1 do artigo 96.º 
do referido decreto -lei.

9 de abril de 2015. — A Diretora do Conservatório, Ana Maria Fer-
nandes Pereira Caldeira Guimarães Ferreira.

208563007 

 Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto

Aviso (extrato) n.º 4497/2015
Para cumprimento dos artigos 93.º e 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 

31 de março, torna -se público que se encontra afixada na sala do pessoal 
não docente da escola sede do Agrupamento de Escolas de Celorico de 
Basto, a lista de antiguidade do pessoal não docente deste Agrupamento 
de Escolas, com referência 31 de dezembro de 2014.

Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data de publicação 
deste aviso para reclamação ao dirigente máximo de serviço, nos termos 
do n.º 1 do artigo 96.º do referido decreto -lei.

09 de abril de 2015. — O Diretor, Prof. António Ernesto Teixeira 
Mesquita.

208560837 

 Aviso (extrato) n.º 4498/2015
Nos termos do estabelecido no n.º 1 do artigo 132.º do ECD e dos arti-

gos 93.º e 95.º do Decreto -Lei n.º 100/99, de 31 de março, torna -se público 
que se encontra afixada na sala do pessoal docente da escola sede do Agrupa-
mento de Escolas de Celorico de Basto, a lista de antiguidade do pessoal do-
cente deste Agrupamento de Escolas, com referência a 31 de agosto de 2014.

Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação deste 
aviso para reclamação ao dirigente máximo de serviço, nos termos do 
n.º 1 do artigo 96.º do referido decreto -lei.

09 de abril de 2015. — O Diretor, Prof. António Ernesto Teixeira 
Mesquita.

208560764 

 Agrupamento de Escolas D. José I, Vila Real de Santo António

Declaração de retificação n.º 300/2015
Por ter saído com inexatidão o Aviso n.º 11506/2014, no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 200, de 16 de outubro de 2014, relativo à pu-
blicação da Lista de Antiguidade de Pessoal Docente, reportada a 31 de 
agosto de 2014, retifica-se que onde se lê:

«Em cumprimento do n.º 3 do Artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, 
de 31 de março, faz-se público que se encontra afixado na sala de 
professores, a lista de antiguidade do pessoal docente, deste Estabe-
lecimento de Ensino, reportada a 31 de agosto de 2014.

Da referida lista cabe reclamação a apresentar, pelos interessados, 
ao dirigente dos serviços, no prazo de trinta dias, a contar da publi-
cação deste aviso no Diário da República.»

deve ler-se:

«Nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 7.º do Decreto-Lei 
n.º 132/2012, de 27 de junho, faz-se público que se encontra 
afixada, na sala de professores, a lista de antiguidade do pessoal 
docente, deste estabelecimento de ensino, reportada a 31 de 
agosto de 2014.

Da referida lista cabe reclamação, a apresentar, pelos interessados, 
ao dirigente dos serviços, no prazo de trinta dias a contar da publicação 
deste aviso no Diário da República.»

10 de abril de 2015. — A Diretora, Maria Adelaide Pereira Rosa.
208563964 

 Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, Peniche

Declaração de retificação n.º 301/2015
Por ter saído com inexatidão no Aviso n.º 10941/2014, publicado 

no Diário da República, 2.ª Série, N.º 189, de 01 de outubro de 
2014, onde se lê «Elisa Maria Rodrigues Germano Amaro, Assistente 
Operacional, posição/índice 7 e 8 — 233, cessação de funções em 
31 -05 -2015», deve ler -se «Elisa Maria Rodrigues Germano Amaro, 
Assistente Operacional, posição/índice 7 e 8 — 233, cessação de 
funções em 31 -05 -2014».

13 de abril de 2015. — O Diretor do Agrupamento de Escolas D. Luís 
de Ataíde, Rui Manuel Oliveira Cintrão.

208567625 

 Agrupamento de Escolas de Ovar Sul

Despacho n.º 4213/2015
Ao abrigo do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril, republicado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 
e na qualidade de diretor do Agrupamento de Escolas de Ovar 
Sul, designo como Adjunta da direção, Fernanda Paula Guimarães 
Santos.

O Mandato terá a duração máxima até 2017, com a missão sufragada 
e escolhida pelo Conselho Geral e as competências previstas nos arti-
gos 18.º a 20.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, com a redação que foi dada 
pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.

9 de abril de 2015. — O Diretor, Nuno Filipe da Silva Gomes.
208564555 

 Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga, Águeda

Aviso n.º 4499/2015
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 e do n.º 2 do 

artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que a 
docente Maria Salomé Silva Andrade Castro Azevedo, do Quadro de 
Agrupamento, Grupo 100, Índice 218, cessou a relação jurídica de 
emprego público, por motivo de aposentação, com efeitos a partir de 
01 de janeiro de 2015.

10 de abril de 2015. — O Diretor, Vítor Manuel Tavares Martins.
208565398 


