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assistente operacional, da área
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal
área escolar de Machico, afecta à Escola do 1.º ciclo
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar
Ribeira Seca, com efeitos a partir de 01/09/2011.
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Aviso
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 23/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora LUCINDA MARIA DE
JESUS ANDRADE VIEIRA, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Santana, afecta à Escola do 1.º ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
São Roque do Faial, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 23/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora CONCEIÇÃO ANDRÉ
FERNANDES MENDONÇA, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Santana, afecta à Escola do 1.º ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
Santana, com efeitos a partir de 01/09/2011.

Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 02/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA IRENE FIGUEIRA
ORNELAS, assistente operacional, da área de cozinha para a
área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
Câmara de Lobos, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de Câmara
de Lobos, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 02/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora SÓNIA INÊS FIQUELI
ABREU, assistente operacional, da área de cozinha para a
área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
Câmara de Lobos, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de Vargem,
com efeitos a partir de 01/09/2011.

Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 24/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora ROSA DA CONCEIÇÃO
COSTA GOUVEIA, assistente operacional, da área de cozinha
para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área
escolar de Santana, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré Escolar de Santo
António da Serra, com efeitos a partir de 01/09/2011.

Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 30/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria ao trabalhador NORBERTO FIGUEIRA
PEREIRA FERRO, assistente operacional, da área de guarda-nocturno para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Câmara de Lobos, afecta à Escola do 1.º
ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de Rancho e Caldeira, com efeitos a partir de
01/09/2011.

Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 23/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA LAURENTINA
NASCIMENTO FORMIGA, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar da Ribeira Brava, afecta à Escola do 1.º ciclo
do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar
da Serra de Água, com efeitos a partir de 01/09/2011.

Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 02/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA FÁTIMA SILVA
BRITO FREITAS, assistente operacional, da área de cozinha
para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área
escolar de Câmara de Lobos, afecta à Escola do 1.º ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
Ribeiro de Alforra, com efeitos a partir de 01/09/2011.

Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 24/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora EUGÉNIA FREITAS

Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 22/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA DELFINA FARIA
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FERNANDES,

assistente operacional, da área de cozinha para
a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
Câmara de Lobos, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de Foro,
com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 22/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA FÁTIMA DE JESUS
FREDERICO, assistente operacional, da área de cozinha para
a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
Câmara de Lobos, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de Foro,
com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 03/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora DINA JOSÉ DE SOUSA
FERREIRA PESTANA, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Câmara de Lobos, afecta à Escola do 1.º
ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar do Estreito de Câmara de Lobos, com efeitos a
partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 03/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA LEONILDE
RIBEIRO CAPELO, assistente operacional, da área de cozinha
para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área
escolar do Funchal, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da Cruz de
Carvalho, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 03/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA GORETI SOARES
COELHO SOUSA, assistente operacional, da área de cozinha
para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área
escolar de Ponta do Sol, afecta à Escola do 1.º ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
Lombo de São João, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 03/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA DOS ANJOS DOS
SANTOS AFONSO, assistente operacional, da área de cozinha
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para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área
escolar de Ponta do Sol, afecta à Escola do 1.º ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
Carvalhal e Carreira, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 03/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora CATARINA GONÇALVES
PEREIRA DE FREITAS, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Santa Cruz, afecta à Escola do 1.º ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
Terça de Cima, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 24/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA ÂNGELA
GOUVEIA, assistente operacional, da área de cozinha para a
área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
Machico, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico com
Unidades de Educação Pré-Escolar de Machico, com
efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 24/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA ASCENSÃO
FERREIRA PERESTRELO, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Machico, afecta à Escola do 1.º ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré Escolar de
Machico, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 24/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA MARGARIDA
CARVALHO NÓBREGA, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal do
Infantário “Santo António da Serra”, com efeitos a partir de
01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 24/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA GORETI TEIXEIRA
MARTINS, assistente operacional, da área de cozinha para a
área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
Machico, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico com
Unidades de Educação Pré-Escolar de Machico, com
efeitos a partir de 01/09/2011.
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Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 03/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA IRENE TEIXEIRA
MELIM, assistente operacional, da área de cozinha para a
área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
Machico, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico com
Unidades de Educação Pré-Escolar de Água de Pena, com
efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 24/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA JOSÉ VIEIRA
ALVES GOUVEIA, assistente operacional, da área de cozinha
para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área
escolar de Machico, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
Machico, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 24/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA CECÍLIA NUNES
FREITAS GOMES, assistente operacional, da área de cozinha
para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área
escolar de Machico, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de Santo
António da Serra, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 23/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA FÁTIMA MONIZ
FARIA GOUVEIA, assistente operacional, da área de cozinha
para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área
escolar de Santana, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de Santana,
com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 29/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA RITA DE FREITAS
NUNES, assistente operacional, da área de cozinha para a
área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
Santana, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico com
Unidades de Educação Pré-Escolar com Creche de São
Jorge, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 18/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
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n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA SOLETE
LOURENÇO, assistente operacional, da área de cozinha para
a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
Santana, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico com
Unidades de Educação Pré-Escolar com Creche de São
Jorge, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 23/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria ao trabalhador AGOSTINHO DE FREITAS
CABRAL, assistente operacional, da área de cozinha para a
área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
Santana, afecto à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico com
Unidades de Educação Pré-Escolar de São Roque do Faial,
com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 23/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora GRAÇA MARIA MONIZ
FREITAS NASCIMENTO, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Santana, afecta à Escola do 1.º ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar do
Faial, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 31/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora ANA MARIA ABREU
CORTE, assistente operacional, da área de cozinha para a
área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
Ribeira Brava, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico
com Unidades de Educação Pré-Escolar de Tabua, com
efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 03/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora LÚCIA MARIA PEREIRA
GOUVEIA, assistente operacional, da área de cozinha para a
área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
Ribeira Brava, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico
com Unidades de Educação Pré-Escolar de Ribeira Brava,
com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 03/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
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interna na categoria à trabalhadora MARIA GRAÇA FREITAS
DE ABREU, assistente operacional, da área de cozinha para a
área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
Ribeira Brava, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico
com Unidades de Educação Pré-Escolar de Bica de Pau,
com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 03/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA ROSÁRIA ABREU
SOUSA NASCIMENTO, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Ribeira Brava, afecta à Escola do 1.º ciclo
do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar
de Ribeira Brava, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 31/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora SUSANA MARIA RELVA
DA SILVA MARCOS, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Ribeira Brava, afecta à Escola do 1.º ciclo
do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar
de Tabua, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 03/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora ELSA FRANCISCA
BENEDITO RODRIGUES LEAL, assistente operacional, da área
de cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal
da área escolar de Ribeira Brava, afecta à Escola do 1.º
ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de Ribeira Brava, com efeitos a partir de
01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 03/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA NÉLIA BENEDITO
RODRIGUES, assistente operacional, da área de cozinha para
a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
Ribeira Brava, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico
com Unidades de Educação Pré-Escolar de Lombo de São
João, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 03/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora BELMIRA JESUS
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FERNANDES PESTANA,

assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Ribeira Brava, afecta à Escola do 1.º ciclo
do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar
de São Paulo, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 03/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora CRISTINA MARTA
GONÇALVES MENDES, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Ribeira Brava, afecta à Escola do 1.º ciclo
do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar
de Campanário, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 24/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora ZÉLIA GORETE FREITAS
SPÍNOLA, assistente operacional, da área de cozinha para a
área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
Machico, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico com
Unidades de Educação Pré-Escolar do Caniçal, com efeitos
a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 24/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA GRACINDA
CALAÇA VIEIRA, assistente operacional, da área de cozinha
para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área
escolar de Machico, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar do Caniçal,
com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 24/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA FELICIDADE
FERNANDES, assistente operacional, da área de cozinha para
a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
Machico, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico com
Unidades de Educação Pré-Escolar do Caniçal, com efeitos
a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 24/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA FÁTIMA NUNES
CALAÇA, assistente operacional, da área de cozinha para a
área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
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Machico, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico com
Unidades de Educação Pré-Escolar do Caniçal, com efeitos
a partir de 01/09/2011.

área escolar de Santana, afecta à Escola do 1.º ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
Santana, com efeitos a partir de 01/09/2011.

Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 26/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora GILBERTA NÓBREGA
FRANCO COELHO, assistente operacional, da área de cozinha
para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área
escolar de Machico, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
Maroços, com efeitos a partir de 01/09/2011.

Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 24/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA GRAÇA GOUVEIA
GONÇALVES SPÍNOLA, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Machico, afecta à Escola do 1.º ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
Maroços, com efeitos a partir de 01/09/2011.

Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 03/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora GILBERTA NÓBREGA
FRANCO COELHFILOMENA SARGO ARAÚJO SETIM, assistente
operacional, da área de cozinha para a área de apoio geral,
do mapa de pessoal da área escolar de Ribeira Brava, afecta
à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico com Unidades de
Educação Pré-Escolar de Bica de Pau, com efeitos a partir
de 01/09/2011.

Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 24/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA BERNARDA
NÓBREGA VIEIRA, assistente operacional, da área de cozinha
para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área
escolar de Machico, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
Maroços, com efeitos a partir de 01/09/2011.

Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 23/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA DA GRAÇA VIEIRA
MARTINS SILVA, assistente operacional, da área de cozinha
para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área
escolar de Santana, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de Caminho
Chão, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 23/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MADALENA PATRÍCIA
AGUIAR AZEVEDO GOMES, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Santana, afecta à Escola do 1.º ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
Caminho Chão, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 23/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora SANDRA MARIA
MARQUES FERNANDES, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da

Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 23/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora LÍGIA DINIZ PESTANA,
assistente operacional, da área de cozinha para a área de
apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de Ribeira
Brava, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico com
Unidades de Educação Pré-Escolar de Serra de Água, com
efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director de Serviços de Recursos
Humanos Docentes, de 16/08/2011, ao abrigo do despacho
n.º 179/2008 de 05/08, do Director Regional de
Administração Educativa, publicado no JORAM n.º 151, II
série, de 08/08/2008, foi autorizada a consolidação da
mobilidade interna na categoria à trabalhadora ODETE
VIEIRA SANTOS TEIXEIRA, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Machico, afecta à Escola do 1.º ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
Ribeira Seca, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director de Serviços de Recursos
Humanos Docentes, de 18/08/2011, ao abrigo do despacho
n.º 179/2008 de 05/08, do Director Regional de
Administração Educativa, publicado no JORAM n.º 151, II
série, de 08/08/2008, foi autorizada a consolidação da
mobilidade interna na categoria à trabalhadora MARIA DA
CONCEIÇÃO GOMES DE SOUSA, assistente operacional, da
área de cozinha para a área de apoio geral, do mapa de
pessoal da área escolar de Câmara de Lobos, afecta à
Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico com Unidades de
Educação Pré-Escolar de Quinta Grande, com efeitos a
partir de 01/09/2011.
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Por despacho do Director de Serviços de Recursos
Humanos Docentes, de 18/08/2011, ao abrigo do despacho
n.º 179/2008 de 05/08, do Director Regional de
Administração Educativa, publicado no JORAM n.º 151, II
série, de 08/08/2008, foi autorizada a consolidação da
mobilidade interna na categoria à trabalhadora MARIA
SALOMÉ SOUSA GONÇALVES, assistente operacional, da área
de cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal
da área escolar de Câmara de Lobos, afecta à Escola do 1.º
ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de Quinta Grande, com efeitos a partir de
01/09/2011.
Por despacho do Director de Serviços de Recursos
Humanos Docentes, de 18/08/2011, ao abrigo do despacho
n.º 179/2008 de 05/08, do Director Regional de
Administração Educativa, publicado no JORAM n.º 151, II
série, de 08/08/2008, foi autorizada a consolidação da
mobilidade interna na categoria à trabalhadora MARIA
CONCEIÇÃO GOMES PERESTRELO SANTOS, assistente
operacional, da área de cozinha para a área de apoio geral,
do mapa de pessoal da área escolar de Câmara de Lobos,
afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico com Unidades
de Educação Pré-Escolar de Pedregal, com efeitos a partir
de 01/09/2011.
Por despacho do Director de Serviços de Recursos
Humanos Docentes, de 18/08/2011, ao abrigo do despacho
n.º 179/2008 de 05/08, do Director Regional de
Administração Educativa, publicado no JORAM n.º 151, II
série, de 08/08/2008, foi autorizada a consolidação da
mobilidade interna na categoria à trabalhadora CARLA LÍLIA
PEREIRA CORREIA FREITAS, assistente operacional, da área
de cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal
da área escolar de Câmara de Lobos, afecta à Escola do 1.º
ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de Pedregal, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director de Serviços de Recursos
Humanos Docentes, de 09/08/2011, ao abrigo do despacho
n.º 179/2008 de 05/08, do Director Regional de
Administração Educativa, publicado no JORAM n.º 151, II
série, de 08/08/2008, foi autorizada a consolidação da
mobilidade interna na categoria à trabalhadora PAULA RUTE
GARCIA CHAVES RODRIGUES, assistente operacional, da área
de cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal
da área escolar de Câmara de Lobos, afecta à Escola do 1.º
ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de Pedregal, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director de Serviços de Recursos
Humanos Docentes, de 08/08/2011, ao abrigo do despacho
n.º 179/2008 de 05/08, do Director Regional de
Administração Educativa, publicado no JORAM n.º 151, II
série, de 08/08/2008, foi autorizada a consolidação da
mobilidade interna na categoria à trabalhadora CRISTINA
MARIA
GASPAR
FERNANDES
CORREIA,
assistente
operacional, da área de cozinha para a área de apoio geral,
do mapa de pessoal da área escolar do Funchal, afecta à
Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico com Unidades de
Educação Pré-Escolar Dr. Eleutério de Aguiar, com efeitos
a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director de Serviços de Recursos
Humanos Docentes, de 08/08/2011, ao abrigo do despacho
n.º 179/2008 de 05/08, do Director Regional de
Administração Educativa, publicado no JORAM n.º 151, II
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série, de 16/08/2008, foi autorizada a consolidação da
mobilidade interna na categoria à trabalhadora LUZ MARINA
SILVA LOPES, assistente operacional, da área de cozinha
para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área
escolar de Câmara de Lobos, afecta à Escola do 1.º ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da
Lourencinha, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director de Serviços de Recursos
Humanos Docentes, de 06/08/2011, ao abrigo do despacho
n.º 179/2008 de 05/08, do Director Regional de
Administração Educativa, publicado no JORAM n.º 151, II
série, de 16/08/2008, foi autorizada a consolidação da
mobilidade interna na categoria à trabalhadora MARIA DE
FÁTIMA RODRIGUES CRÓ RIBEIRO, assistente operacional, da
área de cozinha para a área de apoio geral, do mapa de
pessoal da área escolar do Funchal, afecta à Escola do 1.º
ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de São Martinho, com efeitos a partir de
01/09/2011.
Por despacho do Director de Serviços de Recursos
Humanos Docentes, de 09/08/2011, ao abrigo do despacho
n.º 179/2008 de 05/08, do Director Regional de
Administração Educativa, publicado no JORAM n.º 151, II
série, de 16/08/2008, foi autorizada a consolidação da
mobilidade interna na categoria à trabalhadora MARIA
TERESA DE FRANÇA JARDIM, assistente operacional, da área
de cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal
da área escolar do Funchal, afecta à Escola do 1.º ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
São Martinho, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director de Serviços de Recursos
Humanos Docentes, de 18/08/2011, ao abrigo do despacho
n.º 179/2008 de 05/08, do Director Regional de
Administração Educativa, publicado no JORAM n.º 151, II
série, de 16/08/2008, foi autorizada a consolidação da
mobilidade interna na categoria à trabalhadora ÂNGELA DE
SOUSA PITA ABREU, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Câmara de Lobos, afecta à Escola do 1.º
ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de Quinta Grande, com efeitos a partir de
01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 22/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA ROSÁRIO
DRUMOND BRITO, assistente operacional, da área de cozinha
para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área
escolar do Porto Santo, afecta à Escola do 1.º ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da
Camacha, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 29/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora FÁTIMA FIGUEIRA DO
ESPÍRITO SANTO, assistente operacional, da área de cozinha
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para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da área
escolar do Funchal, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da Ajuda,
com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 22/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora MARIA TERESA
RODRIGUES DE ABREU, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Câmara de Lobos, afecta à Escola do 1.º
ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de Garachico, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 22/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora CÁTIA PATRÍCIA
PESTANA DA SILVA, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Câmara de Lobos, afecta à Escola do 1.º
ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de Rancho e Caldeira, com efeitos a partir de
01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 03/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora GEORGINA CABRAL DIAS,
assistente operacional, da área de cozinha para a área de
apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar do Porto
Santo, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico com
Unidades de Educação Pré-Escolar de Campo de Baixo,
com efeitos a partir de 01/09/2011.
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Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 03/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora SÓNIA MARIA CÂMARA
JARDIM, assistente operacional, da área de cozinha para a
área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
Ponta do Sol, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico
com Unidades de Educação Pré-Escolar de Lombo de São
João, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 03/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora FÁTIMA ADRIANA
PAULOS DE SOUSA, assistente operacional, da área de
cozinha para a área de apoio geral, do mapa de pessoal da
área escolar de Ponta do Sol, afecta à Escola do 1.º ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
Lombo de São João, com efeitos a partir de 01/09/2011.
Por despacho do Director Regional de Administração
Educativa, de 23/08/2011, no uso da delegação de
competências prevista no ponto 1.4 do Despacho
n.º 46/2008, de 07/05, do Secretário Regional de Educação
e Cultura, publicado no JORAM n.º 102, II Série de
29/05/2008, foi autorizada a consolidação da mobilidade
interna na categoria à trabalhadora EUGÉNIA MARIA SILVA
FILIPE, assistente operacional, da área de cozinha para a
área de apoio geral, do mapa de pessoal da área escolar de
São Vicente, afecta à Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico
com Unidades de Educação Pré-Escolar de Boaventura,
com efeitos a partir de 01/09/2011.
Não carece de fiscalização prévia da S.R.T.C..
Funchal, 9 de Setembro de 2011.
O DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDUCATIVA, Jorge Manuel da Silva Morgado
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direcção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda....................... €15,91 cada
Duas laudas..................... €17,34 cada
Três laudas ...................... €28,66 cada
Quatro laudas .................. €30,56 cada
Cinco laudas ................... €31,74 cada
Seis ou mais laudas ......... €38,56 cada

€15,91;
€34,68;
€85,98;
€122,24;
€158,70;
€231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série ............................... €27,66
Duas Séries ............................. €52,38
Três Séries .............................. €63,78
Completa ................................ €74,98

Semestral
€13,75;
€26,28;
€31,95;
€37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n..º 1/2006, de 13 de Janeiro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Departamento do Jornal Oficial
Departamento do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número: €3,02 (IVA incluído)

