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SECRETARIAREGIONALDA EDUCAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS
DIREÇÃO REGIONALDOS RECURSOS HUMANOS E DA
ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

Aviso
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/05/21, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria ao trabalhador PAULO FILIPE GONÇALVES
RODRIGUES, assistente técnico (área de apoio administrativo) da
Secretaria Regional da Cultura, Turismo e Transportes, para o
mapa de pessoal da área escolar do Funchal, afeto à Escola do 1.º
Ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar
do Lombo dos Aguiares, com efeitos a partir de 21 de maio de
2012, mantendo a mesma remuneração, posição e nível da
categoria de assistente técnico.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/11, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, ANALUÍSA VASCONCELOS FERREIRA
JESUS, assistente operacional (área de apoio geral) do mapa de
pessoal da área escolar do Funchal, afeta à Escola do 1.º Ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da
Achada, para o mapa de pessoal da Delegação Escolar do
Funchal, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo
a mesma remuneração, posição e nível da categoria de assistente
operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/11, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, ANA RITA ESCÓRCIO, assistente
operacional (área operacional de cozinha) do mapa de pessoal da
área escolar do Funchal, afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de São Gonçalo,
para exercer funções na área de apoio geral no Infantário "São
Gonçalo", com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo
a mesma remuneração, posição e nível da categoria de assistente
operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/20, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, ANABELA FREITAS CASTANHO
PESTANA, assistente operacional (área de apoio geral) do mapa
de pessoal da área escolar do Funchal, afeta à Escola do 1.º Ciclo
do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
São Filipe, para a Direção Regional de Administração Educativa,
com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo a mesma
remuneração, posição e nível da categoria de assistente
operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/11, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
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novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, CLÁUDIA ISABEL FERREIRA
GONÇALVES GOMES, assistente operacional (área de apoio
educativo) do mapa de pessoal da área escolar do Funchal, afeta
à Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades de
Educação Pré-Escolar do Lombo Segundo, para o mapa de
pessoal da área escolar de Santa Cruz afeta à Escola do 1.º Ciclo
do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar das
Figueirinhas, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012,
mantendo a mesma remuneração, posição e nível da categoria de
assistente operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/11, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, ELDAMARIA TELO DUARTE GOMES
GOUVEIA, assistente operacional (área de apoio geral) do mapa
de pessoal da área escolar do Funchal, afeta à Escola do 1.º Ciclo
do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da
Achada, para o mapa de pessoal da Delegação Escolar do
Funchal, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo
a mesma remuneração, posição e nível da categoria de assistente
operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/11, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, ERCÍLIA MARIA VIEIRA MONIZ
assistente operacional (área de apoio geral) do mapa de pessoal
da área escolar do Funchal, afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da Ajuda, para o
mapa de pessoal da Escola Básica e Secundária de Gonçalves
Zarco, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo a
mesma remuneração, posição e nível da categoria de assistente
operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/11, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, GLINDA DE GOUVEIA PEREIRA
CARVALHO, assistente operacional (área de apoio geral) do mapa
de pessoal da área escolar do Funchal, afeta à Escola do 1.º Ciclo
do Ensino Básico dos Louros, para o mapa de pessoal da
Delegação Escolar do Funchal, com efeitos a partir de 01 de
julho de 2012, mantendo a mesma remuneração, posição e nível
da categoria de assistente operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/20, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria ao trabalhador, JOÃO DUARTE DRUMOND AZEVEDO,
assistente operacional (área de apoio geral) do mapa de pessoal
da área escolar do Funchal, afeto à Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da Ajuda, para o
mapa de pessoal da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo
Augusto da Silva, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012,
mantendo a mesma remuneração, posição e nível da categoria de
assistente operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/11, no uso da delegação de competências
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previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria ao trabalhador, JOÃO PAULO FREITAS COELHO,
assistente operacional (área de apoio geral) do mapa de pessoal
da Delegação Escolar do Funchal, para o mapa de pessoal da
Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia,
com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo a mesma
remuneração, posição e nível da categoria de assistente
operacional.

previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora TERESA MARIA JESUS ALMEIDA
assistente técnico (área de apoio geral) do mapa de pessoal da
área escolar do Funchal, afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da Ajuda, para o
mapa de pessoal da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de
Bartolomeu Perestrelo, com efeitos a partir de 01 de julho de
2012, mantendo a mesma remuneração, posição e nível da
categoria de assistente técnico.

Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/20, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria ao trabalhador, MANUEL RUI BETTENCOURT
FERREIRA, assistente técnico (área de apoio administrativo) do
mapa de pessoal da área escolar do Funchal, afeto à Escola do 1.º
Ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar do Lombo dos Aguiares, para a Escola Básica dos 2.º e
3.º Ciclos de São Jorge - Cardeal D. Teodósio Gouveia, com
efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo a mesma
remuneração, posição e nível da categoria de assistente técnico.

Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/20, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, ELISABETE MICAELA MONIZ
ORNELAS, assistente operacional (área de apoio educativo) do
Infantário “Os Louros”, para o mapa de pessoal do Infantário “O
Sapatinho”, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012,
mantendo a mesma remuneração, posição e nível da categoria de
assistente operacional.

Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, MARGARIDA MARIA MENDES
CÂMARA, assistente operacional (área de apoio geral) do mapa de
pessoal da área escolar do Funchal, afeta à Escola do 1.º Ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da
Achada, para o mapa de pessoal da Delegação Escolar do
Funchal, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo
a mesma remuneração, posição e nível da categoria de assistente
operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, NINA ROSA MENDONÇA SILVA
MENDONÇA, assistente operacional (área de apoio geral) do mapa
de pessoal da área escolar do Funchal, afeta à Escola do 1.º Ciclo
do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da
Pena, para a Direção Regional dos Recursos Humanos e da
Administração Educativa, com efeitos a partir de 01 de julho de
2012, mantendo a mesma remuneração, posição e nível da
categoria de assistente operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/20, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora MARIA VERÓNICA SOUSA FREITAS
assistente técnico (área de apoio administrativo) do mapa de
pessoal da área escolar do Funchal, afeta à Escola do 1.ºCiclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da
Ajuda, para a Escola Básica e Secundária de Gonçalves Zarco,
com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo a mesma
remuneração, posição e nível da categoria de assistente técnico.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/20, no uso da delegação de competências

Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, MARIA LEONTINA DE FREITAS
GONÇALVES, assistente operacional (área de apoio educativo)
do Infantário “Os Louros”, para o mapa de pessoal do Infantário
“O Girassol”, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012,
mantendo a mesma remuneração, posição e nível da categoria de
assistente operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, MARIA MADALENA MENDONÇA
VIEIRAABREU, assistente operacional (área de apoio educativo)
do Infantário “Os Louros”, para o mapa de pessoal do Infantário
“O Sapatinho”, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012,
mantendo a mesma remuneração, posição e nível da categoria de
assistente operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, MICAELA TEIXEIRA BAPTISTA,
assistente operacional (área de apoio geral) do Infantário “Os
Louros”, para o mapa de pessoal da área escolar de Santa Cruz,
afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades de
Educação Pré-Escolar do Rochão, com efeitos a partir de 01 de
julho de 2012, mantendo a mesma remuneração, posição e nível
da categoria de assistente operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, RAQUELMENDONÇASOUSARAMOS,
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assistente operacional (área de apoio educativo) do Infantário
"São Gonçalo" para o mapa de pessoal do Infantário “O
Carrocel”, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo
a mesma remuneração, posição e nível da categoria de assistente
operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/11, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, CRISTINA RAQUEL SILVA MARTINS
BARROS, assistente técnico (área de apoio administrativo) do
mapa de pessoal da Delegação Escolar de Câmara de Lobos,
para o mapa de pessoal da área escolar de Câmara de Lobos,
afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades de
Educação Pré-Escolar do Ribeiro de Alforra, com efeitos a partir
de 01 de julho de 2012, mantendo a mesma remuneração,
posição e nível da categoria de assistente técnico.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/11, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, DOLORES SILVA PONTES PEREIRA,
assistente operacional (área de apoio geral) do mapa de pessoal
da área escolar de Câmara de Lobos, afeta à Escola do 1.ºCiclo
do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da
Fonte da Rocha, para o mapa de pessoal da área escolar do
Funchal, afeta à Escola do 1.ºCiclo do Ensino Básico dos
Louros, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo a
mesma remuneração, posição e nível da categoria de assistente
operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/11, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, FÁTIMA CRISTINA SANTOS
BETTENCOURT FERNANDES, assistente operacional (área de apoio
geral) do mapa de pessoal da área escolar de Câmara de Lobos,
afeta à Escola do 1.ºCiclo do Ensino Básico com Unidades de
Educação Pré-Escolar do Ribeiro de Alforra, para o mapa de
pessoal da área escolar do Funchal, afeta à Escola do 1.º Ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
Tanque -Santo António, com efeitos a partir de 01 de julho de
2012, mantendo a mesma remuneração, posição e nível da
categoria de assistente operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, HELENA PAULASOUSA REIS CUNHA,
assistente operacional (área de apoio geral) do mapa de pessoal
da área escolar de Câmara de Lobos, afeta à Escola do 1.º Ciclo
do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da
Vargem para o mapa de pessoal da Delegação Escolar de Câmara
de Lobos, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo
a mesma remuneração, posição e nível da categoria de assistente
operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
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publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, LUZ MARIA CALDEIRA DRUMOND
SILVA, assistente técnico (área de apoio administrativo) do mapa
de pessoal da Delegação Escolar de Câmara de Lobos, para o
mapa de pessoal da área escolar de Câmara de Lobos, afeta 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 de julho de 2012, mantendo a mesma remuneração,
posição e nível da categoria de assistente técnico.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/20, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 5/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, MARIA DOMINGAS DOS SANTOS
ASCENÇÃO, assistente operacional (área de apoio geral) do mapa
de pessoal da área escolar de Câmara de Lobos, afeta à Escola do
1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar do Curral das Freiras para o mapa de pessoal da Escola
Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Curral das Freiras, com efeitos a
partir de 01 de julho de 2012, mantendo a mesma remuneração,
posição e nível da categoria de assistente operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, MARIA INÊS MARTINS ANDRADE,
ajudante de ação sócio-educativa da educação pré-escolar, do
mapa de pessoal da área escolar de Câmara de Lobos, afeta à
Escola do 1.ºCiclo do Ensino Básico com Unidades de Educação
Pré-Escolar da Seara Velha, para o mapa de pessoal da área
escolar da Ribeira Brava, afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da Ribeira
Brava, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo a
mesma remuneração, posição e nível da categoria de ajudante de
ação sócio-educativa da educação pré-escolar.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria, à trabalhadora, MARIA OLÍVIA VIEIRA ANDRADE,
assistente operacional (área operacional de cozinha) do mapa de
pessoal da área escolar de Câmara de Lobos, afeta à Escola do
1.ºCiclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar do Estreito de Câmara de Lobos, para o mapa de pessoal
da área escolar do Funchal, afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico dos Louros, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012,
mantendo a mesma remuneração, posição e nível da categoria de
assistente operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa, de 2012/06/12, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria, à trabalhadora, MARIATERESA DE ABREU NÓBREGA,
assistente operacional (área de apoio geral) do mapa de pessoal
do Jardim Infância “O Pião”, para o mapa de pessoal do escolar
de Câmara de Lobos, afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar do Covão, com
efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo a mesma
remuneração, posição e nível da categoria de assistente
operacional.
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Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/12, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, MARIAELENADASILVA FERNANDES
DOS SANTOS, assistente operacional (área de apoio educativo) do
mapa de pessoal do Jardim Infância “O Pião”, para o mapa de
pessoal do escolar de Câmara de Lobos, afeta 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 de julho de 2012,
mantendo a mesma remuneração, posição e nível da categoria de
assistente operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/27, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, FÁTIMA ELISABETE FERNANDES
SOARES, assistente operacional (área de apoio geral) do mapa de
pessoal do Jardim Infância “O Pião”, para o mapa de pessoal do
escolar de Câmara de Lobos, afeta à Escola do 1.º Ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
Garachico, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo
a mesma remuneração, posição e nível da categoria de assistente
operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/12, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, MARIALINA DE FREITAS HENRIQUES,
assistente operacional (área de apoio educativo) do mapa de
pessoal do Jardim de Infância “O Pião”, para o mapa de pessoal
do escolar de Câmara de Lobos, afeta 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 de julho de 2012,
mantendo a mesma remuneração, posição e nível da categoria de
assistente operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, LINA JACINTA MATA NÓBREGA
MONTEIRO, ajudante de ação sócio-educativa da educação pré-escolar do mapa de pessoal da área escolar de Machico, afeta à
Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades de
Educação Pré-Escolar da Ribeira Seca, para o mapa de pessoal
da área escolar de Santa Cruz, afeta à Escola do 1.º Ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da
Assomada, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012,
mantendo a mesma remuneração, posição e nível da categoria de
ajudante de ação sócio-educativa da educação pré-escolar.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, MARIA CLEMENTINA FERNANDES
ALVES FERRO VARES, ajudante de ação sócio-educativa da
educação pré-escolar do mapa de pessoal da área escolar de
Machico, afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com
Unidades de Educação Pré-Escolar de Maroços, para o mapa de
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pessoal da área escolar de Santa Cruz, afeta à Escola do 1.º Ciclo
do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar do
Caniço, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo a
mesma remuneração, posição e nível da categoria de ajudante de
ação sócio-educativa da educação pré-escolar.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/20, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, MARIA INÊS GOUVEIA FREITAS
BARRETO MENDONÇA, assistente operacional (área operacional
de cozinha) do mapa de pessoal da área escolar de Machico,
afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades de
Educação Pré-Escolar Engenheiro Luís Santos Costa, para o
mapa de pessoal da Escola Básica e Secundária de Machico, com
efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo a mesma
remuneração, posição e nível da categoria de assistente
operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, MARIA LÍDIA PEREIRA DA SILVA,
ajudante de ação sócio-educativa da educação pré-escolar do
mapa de pessoal da área escolar de Machico, afeta à Escola do
1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar Engenheiro Luís Santos Costa, para o mapa de pessoal
da área escolar de Santana, afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar e Creche de São
Jorge, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo a
mesma remuneração, posição e nível da categoria de ajudante de
ação sócio-educativa da educação pré-escolar.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/21, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, HELENA DE FREITAS PESTANA
SERRÃO, assistente operacional (área de apoio educativo) do
mapa de pessoal do Infantário “O Barquinho”, para o mapa de
pessoal da Creche “O Búzio”, com efeitos a partir de 01 de julho
de 2012, mantendo a mesma remuneração, posição e nível da
categoria de assistente operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/21, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, MARIA ALDA MOREIRA MARTINS,
assistente operacional (área de apoio educativo) do mapa de
pessoal do Infantário “O Barquinho”, para o mapa de pessoal da
área escolar de Machico, afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar do Caniçal, com
efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo a mesma
remuneração, posição e nível da categoria de assistente
operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/12, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
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na categoria à trabalhadora, MARIADA PAZ TEIXEIRAFERNANDES
LAZÃO VIEIRA, assistente operacional (área de apoio educativo)
do mapa de pessoal da Creche “O Búzio”, para o mapa de
pessoal da área escolar de Machico, afeta à Escola do 1.º Ciclo
do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar
Eng.º Luís Santos Costa, com efeitos a partir de 01 de julho de
2012, mantendo a mesma remuneração, posição e nível da
categoria de assistente operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, MARIA LÚCIA FERNANDES DE
ASCENÇÃO, ajudante de ação sócio-educativa da educação pré-escolar do mapa de pessoal da área escolar de Machico, afeta à
Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades de
Educação Pré-Escolar de Maroços, para o mapa de pessoal da
área escolar de Santana, afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar e Creche de São
Jorge, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo a
mesma remuneração, posição e nível da categoria de ajudante de
ação sócio-educativa da educação pré-escolar.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, MARIA MERCÊS VASCONCELOS
FREITAS, assistente operacional (área de apoio geral) do mapa de
pessoal da área escolar de Machico, afeta à Escola do 1.º Ciclo
do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar
Engenheiro Luís Santos Costa, para o mapa de pessoal da
Delegação Escolar de Machico, com efeitos a partir de 01 de
julho de 2012, mantendo a mesma remuneração, posição e nível
da categoria de assistente operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, VANDA MARIA SPRANGER SILVA
SANTOS, ajudante de ação sócio-educativa da educação pré-escolar do mapa de pessoal da área escolar de Machico, afeta à
Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades de
Educação Pré-Escolar de Santo António da Serra, para o mapa de
pessoal da área escolar de Santa Cruz, afeta à Escola do 1.º Ciclo
do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar de
Santa Cruz, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012,
mantendo a mesma remuneração, posição e nível da categoria de
ajudante de ação sócio-educativa da educação pré-escolar.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/21, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, MARIAJUVELINACATANHO FRANCO
MENDONÇA, ajudante de ação sócio-educativa da educação pré-escolar principal, do mapa de pessoal da área escolar de Santa
Cruz afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades
de Educação Pré-Escolar da Camacha, para o mapa de pessoal
da área escolar de Machico, afeta à Escola do 1.ºCiclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da Ribeira Seca,
com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo a mesma
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remuneração, posição e nível da categoria de ajudante de ação
sócio-educativa da educação pré-escolar principal.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/11, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, ANA BELA CORTE NASCIMENTO
ABREU, ajudante de ação sócio-educativa da educação pré-escolar do mapa de pessoal da área escolar da Ponta do Sol,
afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades de
Educação Pré-Escolar de Carvalhal e Carreira, para o mapa de
pessoal da área escolar da Ribeira Brava, afeta à Escola do 1.º
Ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar
de São Paulo, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012,
mantendo a mesma remuneração, posição e nível da categoria de
ajudante de ação sócio-educativa da educação pré-escolar.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/11, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, ANACRISTINAGONÇALVES AZEVEDO
CABRAL, ajudante de ação sócio-educativa da educação pré-escolar do mapa de pessoal da área escolar da Ponta do Sol,
afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades de
Educação Pré-Escolar de Vale e Cova do Pico, para o mapa de
pessoal da área escolar de Câmara de Lobos, afeta à Escola do
1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da Lourencinha, com efeitos a partir de 01 de julho de
2012, mantendo a mesma remuneração, posição e nível da
categoria de ajudante de ação sócio-educativa da educação pré-escolar.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/11, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, ANAISABELFREITAS CAIRES ABREU,
ajudante de ação sócio-educativa da educação pré-escolar do
mapa de pessoal da área escolar da Ponta do Sol, afeta à Escola
do 1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da Madalena do Mar, para o mapa de pessoal da área
escolar de Câmara de Lobos, afeta à Escola do 1.º Ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da Fonte
da Rocha, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo
a mesma remuneração, posição e nível da categoria de ajudante
de ação sócio-educativa da educação pré-escolar.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/11, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, GUIDA FARIADACORTE, ajudante de
ação sócio-educativa da educação pré-escolar do mapa de
pessoal da área escolar da Ponta do Sol, afeta à Escola do 1.º
Ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar do Lombo dos Canhas, para o mapa de pessoal da área
escolar da Ribeira Brava, afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da Ribeira
Brava, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo a
mesma remuneração, posição e nível da categoria de ajudante de
ação sócio-educativa da educação pré-escolar.
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Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, JACINTA DE ABREU RIBEIRO DIAS,
assistente operacional (área de apoio geral) do mapa de pessoal
da área escolar da Ponta do Sol, afeta à Escola do 1.º Ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar do
Lombo de São João, para o mapa de pessoal da área escolar do
Funchal, afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com
Unidades de Educação Pré-Escolar da Ajuda, com efeitos a partir
de 01 de julho de 2012, mantendo a mesma remuneração,
posição e nível da categoria de assistente operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, LINABELA FERNANDES VERACRUZ
SANTOS, ajudante de ação sócio-educativa da educação pré-escolar do mapa de pessoal da área escolar da Ponta do Sol,
afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades de
Educação Pré-Escolar da Lombada, para o mapa de pessoal da
área escolar de Câmara de Lobos, afeta à Escola do 1.º Ciclo do
Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da
Lourencinha, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012,
mantendo a mesma remuneração, posição e nível da categoria de
ajudante de ação sócio-educativa da educação pré-escolar.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, LIZETA MARIA MENDES DE SOUSA
ARAÚJO, ajudante de ação sócio-educativa da educação pré-escolar do mapa de pessoal da área escolar da Ponta do Sol,
afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com Unidades de
Educação Pré-Escolar do Lombo de São João, para o mapa de
pessoal da área escolar de Câmara de Lobos, afeta 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 de julho
de 2012, mantendo a mesma remuneração, posição e nível da
categoria de ajudante de ação sócio-educativa da educação pré-escolar.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/13, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, PAULA JOSÉ OLIVAL CÂMARA,
assistente técnico (área de apoio geral) do mapa de pessoal da
área escolar do Porto Santo, afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar da Camacha,
para o mapa de pessoal do Infantário “O Sapatinho”, com efeitos
a partir de 01 de julho de 2012, mantendo a mesma remuneração,
posição e nível da categoria de assistente técnico.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/20, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, MARIA AMÉLIA DA SILVA
MENDONÇA, assistente operacional (área de apoio geral) do mapa

de pessoal da área escolar de Santana, afeta à Escola do 1.º Ciclo
do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar e
Creche de São Jorge, para o mapa de pessoal da Escola Básica
dos 2.º e 3.º Ciclos de São Jorge - Cardeal D. Teodósio de
Gouveia, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo
a mesma remuneração, posição e nível da categoria de assistente
operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/11, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 5/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, ANALÍDIA ANDRADE DOS SANTOS,
assistente operacional (área de apoio educativo) do mapa de
pessoal da área escolar de São Vicente, afeta à Escola do 1.º
Ciclo do Ensino Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar
de Vila, para o mapa de pessoal do Infantário “AOndinha”, com
efeitos a partir de 01 de julho de 2012, mantendo a mesma
remuneração, posição e nível da categoria de assistente
operacional.
Por despacho do Diretor Regional de Administração
Educativa de 2012/06/21, no uso da delegação de competências
previstas no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15/11, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, II Série, suplemento de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação da mobilidade interna
na categoria à trabalhadora, CATARINA SOFIA CORTE CORREIA
VIEIRA, assistente operacional (área de apoio educativo) do mapa
de pessoal do Infantário “AGaivota” para o mapa de pessoal da
área escolar de Machico, afeta à Escola do 1.º Ciclo do Ensino
Básico com Unidades de Educação Pré-Escolar Eng.º Luís
Santos Costa com efeitos a partir de 01 de julho de 2012,
mantendo a mesma remuneração, posição e nível da categoria de
assistente operacional.
Não carece de fiscalização prévia da S.R.T.C..
Funchal, 10 de julho de 2012.
DIRETOR REGIONAL DOS RECURSOS HUMANOS E DA
ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge Manuel da Silva Morgado
Retificação
Por ter saído com inexatidão no JORAM n.º 120, 11 de julho
de 2012, página 2, o aviso referente à consolidação definitiva da
mobilidade interna de pessoal não docente, procede-se à
eliminação do seu 5.º parágrafo nos seguintes termos:
ONDE SE LÊ:

“(…)
Por despachos de Sua Excelência o Secretário Regional do
Plano e Finanças, de 22 de maio de 2012, e do Diretor Regional
dos Recursos Humanos e da Administração Educativa de 13 de
junho de 2012, no uso da delegação de competências previstas
no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15 de novembro, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, Suplemento II Série de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação definitiva da
mobilidade interna na categoria à Assistente Técnica Maria
Helena Camacho Mendonça Leça, para o mapa de pessoal da
Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos S. Jorge -Cardeal D. Teodósio
Gouveia, com efeitos a 1 julho de 2012.
Por despachos de Sua Excelência o Secretário Regional do
Plano e Finanças, de 22 de maio de 2012, e do Diretor Regional
dos Recursos Humanos e da Administração Educativa de 13 de
junho de 2012, no uso da delegação de competências previstas
no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15 de novembro, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
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publicado no JORAM n.º 212, Suplemento II Série de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação definitiva da
mobilidade interna na categoria à Assistente Técnica Maria
Idalina Jesus Góis Freire, para o mapa de pessoal da Escola
Básica dos 2.º e 3.º Ciclos S. Jorge -Cardeal D. Teodósio
Gouveia, com efeitos a 1 julho de 2012.
Por despachos de Sua Excelência o Secretário Regional do
Plano e Finanças, de 22 de maio de 2012, e do Diretor Regional
dos Recursos Humanos e da Administração Educativa de 13 de
junho de 2012, no uso da delegação de competências previstas
no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15 de novembro, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, Suplemento II Série de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação definitiva da
mobilidade interna na categoria à Assistente Técnica Ana Maria
Sousa de Jesus, para o mapa de pessoal da Escola Básica dos 2.º
e 3.º Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, com
efeitos a 1 julho de 2012.
DEVERÁ LER-SE:

“(...)
Por despachos de Sua Excelência o Secretário Regional do
Plano e Finanças, de 22 de maio de 2012, e do Diretor Regional
dos Recursos Humanos e da Administração Educativa de 13 de
junho de 2012, no uso da dele gação de competências previstas

no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15 de novembro, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, Suplemento II Série de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação definitiva da
mobilidade interna na categoria à Assistente Técnica Maria
Helena Camacho Mendonça Leça, para o mapa de pessoal da
Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos S. Jorge - Cardeal D. Teodósio
Gouveia, com efeitos a 1 julho de 2012.
Por despachos de Sua Excelência o Secretário Regional do
Plano e Finanças, de 22 de maio de 2012, e do Diretor Regional
dos Recursos Humanos e da Administração Educativa de 13 de
junho de 2012, no uso da delegação de competências previstas
no ponto 1.4 do Despacho n.º 35/2011, de 15 de novembro, do
Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos,
publicado no JORAM n.º 212, Suplemento II Série de 15 de
novembro, foi autorizada a consolidação definitiva da
mobilidade interna na categoria à Assistente Técnica Ana Maria
Sousa de Jesus, para o mapa de pessoal da Escola Básica dos 2.º
e 3.º Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, com
efeitos a 1 julho de 2012.
Funchal, 12 de julho de 2012.
DIRETOR REGIONAL DOS RECURSOS HUMANOS E DA
ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA, Jorge Manuel da Silva Morgado
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda . . . . . . . . . . . . . . . .
Duas laudas . . . . . . . . . . . . . . .
Três laudas . . . . . . . . . . . . . . .
Quatro laudas . . . . . . . . . . . . . .
Cinco laudas . . . . . . . . . . . . . .
Seis ou mais laudas . . . . . . . . .

15,91 cada
17,34 cada
28,66 cada
30,56 cada
31,74 cada
38,56 cada

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

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

ASSINATURAS

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.

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

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Divisão do Jornal Oficial
Divisão do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número:

3,02 (IVA incluído)

