
 

 

Despacho nº 03/2018 
 

 
Assunto: Comissão Paritária (SIADAP) 
 
Nos termos da alínea d), do nº 1, do artigo 55º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de Dezembro, um dos intervenientes 
no processo de avaliação do desempenho do pessoal não docente no âmbito de cada Serviço é a Comissão 
Paritária. 
 
De acordo com o nº 1, do artigo 59º da mencionada Lei nº 66-B/2007, junto do dirigente máximo de cada 
serviço funciona uma comissão paritária com competência consultiva para apreciar propostas de avaliação 
dadas a conhecer a trabalhadores avaliados, antes da homologação. 
 
Dispõe o nº 2, do referido artigo 59º, da mesma Lei que a comissão paritária é composta por quatro vogais, 
sendo dois representantes da Administração, designados pelo dirigente máximo do serviço, sendo um membro 
do conselho coordenador da avaliação, e dois representantes dos trabalhadores por estes eleitos. 
 
Tendo-se realizado no passado dia 18 de Dezembro de 2018, a eleição dos vogais representantes dos 
trabalhadores (pessoal não docente) deste agrupamento de escolas, para o quadriénio 2019-2022, de acordo 
com os nºs 5 e 6, do artigo 59º da mesma Lei, importa dar cumprimento ao nº 4 do mencionado normativo, 
designando os vogais representantes da Administração. 
 
Nesta conformidade a Comissão Paritária do Agrupamento de Escolas de Vila Verde, para o quadriénio 2019-
2022, tem a seguinte composição: 
 
1. VOGAIS DESIGNADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
 
a) EFECTIVOS 
Armando José da Silva Abreu – que Preside 
Henrique José Martins Matos 
 
b) SUPLENTES 
Fernando João da Costa Soares 
José Joaquim da Cunha Cerqueira 
 
2. VOGAIS ELEITOS PELOS TRABALHADORES 
 
a) EFECTIVOS 
Cristina Carneiro Costa 
André Marcelo Martins Tinoco 
 
b) SUPLENTES 
Lúcia de Jesus Grilo da Costa 
Susana Cristina Costa Vivas 
Susana Maria Vieira Carvalho 
Maria Guiomar Ferreira Ventura 
 
Ao presente despacho deverá ser dada publicitação imediata através da página eletrónica do Agrupamento de 
Escolas e por afixação no placard de divulgação nos serviços de administração escolar. 
 
Vila Verde, 29 de dezembro de 2018 
 

O Diretor 
 
 

António Alberto da Rocha Rodrigues 


