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PARTE C
EDUCAÇÃO
Gabinete da Secretária de Estado Adjunta
e da Educação
Despacho n.º 1190-A/2017
À Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), em conformidade com o Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 266-G/2012, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei
n.º 266-F/2012, de 31 de dezembro, é atribuída a missão de promover o
acompanhamento dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas
no desenvolvimento da respetiva autonomia, bem como de assegurar
a concretização regional das medidas de administração e o exercício
das competências periféricas relativas às atribuições do Ministério da
Educação, promovendo a respetiva harmonização e uniformização de
procedimentos.
A DGEstE, nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 266-F/2012,
de 31 de dezembro, é dirigida por um diretor-geral, coadjuvado por um
subdiretor-geral, cargos de direção superior de 1.º e 2.º graus. Considerando a vacatura do lugar de Subdiretor-geral do organismo, importa
agora assegurar a substituição até à conclusão do procedimento concursal
a desenvolver pela CRESAP.
Assim,
1 — A fim de garantir o normal funcionamento e preencher o lugar
de Subdiretor-geral, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e no uso dos poderes
que foram delegados pelo Despacho n.º 1009-A/2016, de 20 de janeiro
de 2016, designo, em regime de substituição, para exercer o cargo de
Subdiretor-geral da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, o
licenciado Teodoro de Assunção Bernardo Roque, cujo currículo académico e profissional, que se anexa ao presente despacho, evidencia
a competência técnica, aptidão, experiencia profissional e formação
adequadas ao exercício do cargo.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir do dia 1 de fevereiro
de 2017.
31 de janeiro de 2017. — A Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão.
Nota curricular
1 — Dados Pessoais
Nome: Teodoro de Assunção Bernardo Roque
Data de nascimento: 18 de janeiro de 1962
Naturalidade: Lisboa
2 — Formação Académica
Licenciatura em Química — ramo educacional, pela Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, concluída em 28
de julho de 1989.

Curso de Especialização em Educação, na Área de Especialização em
Administração e Organização Escolar pela Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, concluído em 24 de setembro de 1997.
Frequência do Mestrado em Educação — área de Administração e
Organização Escolar (realizado no Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa) tendo concluído, com
aproveitamento, a parte curricular.
«Seminário de Alta Direção», Oeiras, com a duração de 40 horas,
promovido pelo Instituto Nacional de Administração, concluído em
14 de outubro de 2005 — equiparado, nos termos do n.º 10.º do artigo 2.º da Portaria n.º 146/2011 de 7 de Abril ao Curso de Alta Direção
em Administração Pública.
3 — Experiência Profissional
Desde 1 de setembro de 2015 — Requisitado na Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares para exercer funções no Gabinete de Apoio
à Direção
De 30 de junho de 2011 a 30 de junho de 2015 Diretor do Agrupamento
de Escolas Alves Redol, Vila Franca de Xira
Diretor do Centro Novas Oportunidades Alves Redol, Vila Franca de
Xira (desde 13 de outubro de 2006 até 31 de dezembro de 2011)
Conselheiro (representante do pessoal docente do ensino básico) no
Conselho Municipal de Educação do concelho de Vila Franca de Xira
De 1 de agosto de 2010 a 29 de junho de 2011 Presidente da Comissão
Administrativa Provisória do Agrupamento de Escolas Alves Redol,
Vila Franca de Xira
De 14 de julho de 2009 a 31 de julho de 2010 Diretor da Escola
Secundária de Alves Redol, Vila Franca de Xira
De 12 de junho de 2006 a 13 de julho de 2009 Presidente do Conselho
Executivo da Escola Secundária de Alves Redol, Vila Franca de Xira
De 5 de fevereiro de 2004 a 19 de janeiro de 2006 Diretor do Departamento de Cultura, Turismo e Atividades Económicas da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira
De 1 de outubro de 1998 a 4 de fevereiro de 2004 Diretor do Departamento de Ação Sociocultural da Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira
De 1 de setembro de 1996 a 31 de agosto de 1998 Professor do
4.º Grupo A (Física-Química) da Escola Secundária de Alves Redol
(quadro que integrou de 1 de setembro de 1994 a 31 de agosto de 2015)
De 1 de julho de 1992 a 30 de junho de 1996 Presidente do Conselho
Diretivo da Escola C+S da Sertã
De 1 de setembro de 1990 a 30 de junho de 1992 Professor do
4.º Grupo-A (Física-Química) do quadro da Escola C+S da Sertã
De 1 de setembro de 1989 a 31 de agosto de 1990 Professor profissionalizado do 4.º Grupo A (Física-Química) na Escola Secundária José
Falcão em Coimbra
De 1 de setembro de 1988 a 31 de agosto de 1989 Professor estagiário do 4.º Grupo-A (Física-Química) na Escola Secundária Infanta
D. Maria em Coimbra
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PARTE H
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CUSTÓIAS,
LEÇA DO BALIO E GUIFÕES
Aviso n.º 1281-A/2017
Eng. Pedro Miguel Almeida Gonçalves, Presidente da União das
Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, faz público que:
1 — Por decisão do respetivo Júri do procedimento concursal
para contratação de 1 trabalhador na carreira e categoria de Téc-

nico Superior — Licenciatura em Turismo/Gestão Hoteleira, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, conforme aviso de abertura n.º 13986/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 217, de 11 de novembro, uma vez corrigida a prova escrita de conhecimentos,
vão notificados pelo presente, os candidatos excluídos, para
caso assim entendam dizerem o que lhes oferecer no prazo de
10 dias úteis, no âmbito da audiência de interessados, nos termos
do n.º 1 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro,
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na sua atual redação, conjugado com o Código do Procedimento
Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro) e ainda do
artigo 30.º n.º: 3 alínea d) da atrás referida Portaria;
2 — A Ata (n.º 5) da reunião do Júri, realizada no dia 27 de janeiro
de 2017, contendo a graduação da prova escrita bem como a respetiva ordenação alfabética relativamente ao primeiro método aplicado,
encontra-se afixada no hall de entrada, sito no Edifício Sede da União
das Freguesias, Largo do Souto, 287, 4460-830, Custóias e disponibili-
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zada na página eletrónica em http://www.jf-custoias-lecabalio-guifoes.
pt/pt/autarquia/avisos;
3 — O processo do procedimento concursal poderá ser consultado
no Edifício Sede da autarquia, durante as horas normais de expediente,
mediante agendamento prévio.
30/01/2017. — O Presidente da União das Freguesias de Custóias,
Leça do Balio e Guifões, Eng. Pedro Miguel Almeida Gonçalves.
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