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9. Plano de Formação Adicional (artigo 8.° e 16.° do DL n.° 88/2006, de 23 de maio)

Os formandos a que se refere a alínea b) do artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 88/2006, de 23 de maio, bem como aqueles a que se refere a alínea c) do 
mesmo artigo que não sejam titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, deverão cumprir integralmente o 
Plano de Formação Adicional, que é parte integrante do Plano de Formação identificado no n.° 8. 

Componentes de Formação (1) Unidade de formação(2)

Tempo de Trabalho (Horas)
ECTS

(5)Total
(3) Contacto (4)

Português 130 100 4,5

Geral e Científica Matemática 150 100 5,5

Informática 150 100 5,5

Direito das organizações 150 100 5,5

Tecnológica Gestão 75 50 3

Contabilidade 75 50 3

730 450 27

 Notas:
Na coluna (3) indicam-se as horas totais de trabalho, de acordo com a definição constante do Decreto-Lei n.° 42/2005, de 22 de fevereiro.
Na coluna (4) indicam-se as horas de contacto, de acordo com a definição constante da alínea d) do artigo 2.° e do n.° 1 do artigo 15.° do De-

creto-Lei n.° 88/2006, de 23 de maio.
Na coluna (5) indicam-se os créditos segundo o European Credit Transfer and Accumulation System (sistema europeu de transferência e acumulação 

de créditos), fixados de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.° 42/2005, de 22 de fevereiro
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 Direção-Geral da Administração Escolar

Aviso n.º 2000/2013

Notificação de candidatos oficiosos ao procedimento concursal 
comum aberto pelo Aviso n.º 17265/2012, publicado no Diário 

da República, 2.ª série, N.º 251, de 28 de dezembro de 2012

1 — Nos termos do disposto no n.º 11 do artigo 28.º, conjugado com a 
alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º e n.º 1 alínea d) do artigo 31.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, notificam -se os candidatos colocados em 
situação de mobilidade especial cuja candidatura ao acima identificado 
procedimento concursal, foi oficiosamente promovida pela entidade 
gestora da mobilidade, através do Sistema SIGAME, para que, em que-
rendo manter a sua candidatura, apresentarem no prazo de 5 dias úteis, 
a contar da data de publicação deste aviso no Diário da República, os 
documentos referidos no n.º 28 do aviso de abertura.

2 — Os mencionados documentos deverão ser remetidos por correio 
ou entregue pessoalmente, devendo constar obrigatoriamente a identi-
ficação do procedimento concursal comum para a Direção -Geral de 
Administração Escolar, Av. 24 de Julho, n.º 142, 1399 -024 Lisboa.

3 — Relação dos candidatos cuja candidatura ao presente procedi-
mento concursal foi oficiosamente promovida:

André Eduardo de Aragão Gonçalves de Azevedo
António José Barros Cunha Vale Azevedo
António Manuel Beirão Baltazar
Cristina Isabel Montes Mira Santos
Dulce Isabel Faria Almeida
Isabel Maria Mendes Simões Alberto
João Manuel de Menezes de Almeida Pereira dos Santos
João Miguel Trigo Cortez Pereira
José António Silva Rocha
José Augusto da Silva Martins
José Margarido Silva Pereira
Maria Fátima Barraca Nunes da Silva
Maria Margarida Antunes Ferreira
Paulo Alberto de Oliveira Gonçalves

1 de fevereiro de 2013. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, 
Mário Agostinho Alves Pereira.
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 Aviso n.º 2001/2013

Notificação dos candidatos oficiosos ao procedimento concursal 
comum aberto pelo aviso n.º 17131/2012, publicado

no Diário da República, 2.ª série, n.º 249, de 26 de dezembro de 2012

1 — Nos termos do disposto no n.º 11 do artigo 28.º, conjugado com a 
alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º e n.º 1 alínea d) do artigo 31.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, notificam -se os candidatos colocados em 
situação de mobilidade especial cuja candidatura ao acima identificado 
procedimento concursal, foi oficiosamente promovida pela entidade 
gestora da mobilidade, através do Sistema SIGAME, para que, em 
querendo manter a sua candidatura, apresentar no prazo de 5 dias úteis, 
a contar da data de publicação deste aviso no Diário da República, os 
documentos referidos no n.º 27 do aviso de abertura.

2 — Os mencionados documentos deverão ser remetidos por correio 
ou entregue pessoalmente, devendo constar obrigatoriamente a identi-
ficação do procedimento concursal comum para a Direção -Geral de 
Administração Escolar, Av. 24 de julho, n.º 142, 1399 -024 Lisboa.

3 — Relação dos candidatos cuja candidatura ao presente procedi-
mento concursal foi oficiosamente promovida:

André Eduardo de Aragão Gonçalves de Azevedo
António Manuel Beirão Baltazar
Cristina Isabel Montes Mira Santos
Dulce Isabel Faria Almeida
Gilda Maria Nobre Carmona Rodrigues
Isabel Maria Mendes Simões Alberto
João Manuel de Menezes de Almeida Pereira dos Santos
João Miguel Trigo Cortez Pereira
José António Silva Rocha
José Augusto da Silva Martins
José Margarido Silva Pereira
Maria Fátima Barraca Nunes da Silva
Maria Fátima Barraca Nunes da Silva
Maria Margarida Antunes Ferreira
Paulo Alberto de Oliveira Gonçalves

1 de fevereiro de 2013. — O Diretor -Geral da Administração Escolar, 
Mário Agostinho Alves Pereira.
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