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2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 20 de Junho
de 2005, inclusive.

20 de Junho de 2005. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes
Reis Rodrigues.

Síntese curricular

Identificação:

Nome — Mário Rui Oliveira Soares;
Idade — 47 anos;
Estado civil — casado;
Residência — Rua do Engenheiro Duarte Pacheco, 494, Maia

4470-174 Maia;
Telefone — 964325464.

Formação Académica:

Licenciatura em Engenharia Civil;
Pós-graduação em Direcção, Gestão e Execução de Obras.

Formação profissional:

Curso geral de gestão;
Curso de análise transaccional;
Participação no seminário organizado pela JAE/LNEC sobre a

aplicação de cimento em pavimentos rodoviários;
Participação na 2.a conferência ANASOA sobre a importância

das infra-estruturas de transporte no desenvolvimento das
regiões;

Curso sobre gestão de aeroportos, módulo «Planos directores
e infra-estruturas aeroportuárias».

Actividade Profissional:

1982 — ingresso na Câmara Municipal de Matosinhos como téc-
nico superior do Departamento de Obras Municipais;

1985 — ingresso na ANA — Aeroportos e Navegação Aérea, S. A.,
para assumir as funções de chefe do Departamento de Ins-
talações (edifícios, pavimentos e áreas exteriores), inicialmente
no aeroporto do Porto e depois, durante seis anos, no Aero-
porto de Lisboa, até ao ano 1996;

A partir de 1996 — transferência para o Aeroporto de Francisco
Sá Carneiro para o desempenho de funções na área do pla-
neamento/desenvolvimento das infra-estruturas aeroportuá-
rias.

Actividades desenvolvidas na área do planeamento/desenvolvimento:

Coordenador do grupo de trabalho que estudou e definiu as
novas servidões aeronáuticas para o Aeroporto de Francisco
Sá Carneiro;

Representante do Aeroporto de Francisco Sá Carneiro no grupo
de trabalho para o estudo da localização da nova torre de
controlo;

Membro do grupo de trabalho para o estudo de circulação no
solo, no âmbito da criação de novas infra-estruturas de cir-
culação e estacionamento de aeronaves;

No âmbito do Plano de Desenvolvimento do Aeroporto de Fran-
cisco Sá Carneiro, presidente de várias comissões de concursos
(qualificação e análise) de empreitadas de obras públicas.

Despacho n.o 14 966/2005 (2.a série). — O Decreto-Lei
n.o 84/99, de 19 de Março, que assegura o exercício da liberdade
sindical a todos os funcionários e agentes da Administração Pública,
concretiza o direito constitucionalmente reconhecido aos trabalha-
dores em geral pelo artigo 55.o da Constituição, projectando-o num
quadro de direitos e regalias específicos.

Considerando que para os membros dos corpos gerentes das asso-
ciações sindicais e os delegados sindicais a referida lei consagra a
possibilidade de usufruírem de um crédito de faltas remunerado para
o exercício das correspondentes funções sindicais (cf. artigos 15.o a
19.o);

Considerando que o desempenho da actividade sindical dos pro-
fessores, em resultado da possibilidade de cumulação ou cedência
de créditos próprios e de terceiros, suscita problemas específicos gera-
dos pelas particularidades próprias do desempenho da função docente
e da organização do respectivo horário;

Tendo em consideração que as garantias de liberdade sindical não
devem comprometer a tutela de outros valores fundamentais ligados
às necessidades próprias dos alunos em matéria de educação e ensino;

Tomando-se possível acautelar de forma concertada com as orga-
nizações sindicais dos professores um conjunto de soluções admi-
nistrativas que permitam conciliar a protecção adequada do legítimo
exercício da actividade sindical com a preocupação de garantir aos
alunos a normalidade do seu processo de aprendizagem;

Tendo sido assumido o entendimento de que a contingentação dos
créditos horários para actividade sindical, definida em função da ten-
dencial representatividade da associação sindical no sector social em
causa, constitui o mecanismo que assegura melhor conjugação dos
interesses dos docentes e seus representantes com o interesse público
prosseguido:

Assim, no seguimento do acordo alcançado entre o Ministério da
Educação e as confederações sindicais com assento no Conselho Eco-
nómico e Social, impõe-se fixar, de forma sistematizada, os condi-
cionalismos e procedimentos adequados ao reconhecimento do crédito
horário para actividade sindical dos trabalhadores docentes.

Neste contexto, determino o seguinte:
1 — Os educadores de infância e os professores dos ensinos básico

e secundário que, na qualidade de membros da direcção de associações
sindicais ou de delegados sindicais representativos de professores, este-
jam em condições de beneficiar de dispensa de actividade docente
por força da aplicação, consoante os casos, das disposições constantes
dos artigos 15.o a 19.o do Decreto-Lei n.o 84/99, de 19 de Março,
e, bem assim, dos artigos 504.o e 505.o do Código do Trabalho, apro-
vado pela Lei n.o 99/2003, de 27 de Agosto, com a regulamentação
constante do artigo 399.o da Lei n.o 35/2004, de 29 de Julho, podem
ver autorizada a fruição dos respectivos créditos horários nos termos
do presente despacho.

2 — O número máximo de membros da direcção e delegados sin-
dicais que beneficiam de dispensa de serviço para actividade sindical
é, neste âmbito, o que consta do mapa seguinte, discriminado por
organização sindical:

União Geral de Trabalhadores (UGT) — 180;
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses — Intersin-

dical Nacional (CGTP-IN) — 180;
Outras associações sindicais de professores que não estejam filia-

das nas confederações sindicais acima referidas — 90;
Outras associações sindicais de professores que iniciem a res-

pectiva actividade no decurso da vigência do presente des-
pacho — 5.

3 — Compete a cada uma das organizações sindicais acima refe-
ridas proceder à distribuição equitativa pelas federações e sindicatos
representativos dos professores do contingente global atribuído,
podendo o mesmo ser utilizado, alternativamente, como redução com-
pleta ou desdobrada em reduções parciais.

4 — A dispensa da actividade docente a que se refere o presente
despacho é autorizada por despacho do Ministro da Educação e
obedece ao seguinte procedimento:

a) Até 30 de Junho, é apresentado pelo órgão directivo da asso-
ciação sindical interessada, junto da Direcção-Geral dos
Recursos Humanos da Educação, uma proposta global de
dispensa de serviço docente para os respectivos dirigentes
e delegados sindicais;

b) A apresentação do pedido de dispensa de funções docentes
é instruída com os seguintes elementos:

i) Lista nominativa de todos os docentes que podem bene-
ficiar de crédito horário, discriminados por estabele-
cimento escolar, nível ou ciclo de ensino, e a qualidade
de membro de direcção ou delegado sindical;

ii) Indicação do crédito horário, total ou parcial, de que
pretendem dispor para o exercício da actividade sin-
dical, discriminando, por ano escolar, a duração dos
créditos próprios, acumulados ou cedidos, consoante
os casos, por outros dirigentes ou delegados sindicais,
com identificação destes.

5 — A falta de fundamentação dos pedidos nos termos previstos
no presente despacho é justificação bastante para a sua não apreciação
pelos serviços, determinando a sua devolução à organização pro-
ponente.

6 — Recepcionados os pedidos de dispensa de serviço, a Direc-
ção-Geral dos Recursos Humanos da Educação procede à análise
dos mesmos, tendo em conta os contingentes de redução estabelecidos
no presente despacho, confirmando a correcção da informação rece-
bida das organizações requerentes em estreita colaboração com os
estabelecimentos de ensino a que pertencem os interessados.

7 — Após análise, os pedidos de dispensa de actividade docente
são, no prazo de 10 dias, submetidos à autorização do Ministro da
Educação, que decidirá até 15 de Julho.

8 — Todas as decisões proferidas neste âmbito serão comunicadas
às organizações sindicais requerentes, às direcções regionais de edu-
cação, assim como aos estabelecimentos de educação e ensino res-
pectivos, até 20 de Julho, improrrogavelmente.

9 — A concessão das dispensas de serviço previstas no presente
despacho tem lugar pelo período de um ano escolar, caducando em
caso de substituição, destituição ou cessação das funções de repre-
sentação que lhe deram causa.
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10 — A Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação
deverá manter, devidamente organizado e actualizado, um processo
sobre cada uma das situações de dispensa autorizadas neste âmbito,
onde constem os comprovativos das diligências efectuadas na instrução
dos correspondentes pedidos.

11 — O presente despacho vigora no ano escolar de 2005-2006.

28 de Junho de 2005. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes
Reis Rodrigues.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR

Instituto de Investigação Científica Tropical, I. P.

Aviso n.o 6598/2005 (2.a série). — Nos termos e para os efeitos
do disposto no n.o 1 do artigo 57.o do Decreto-Lei n.o 124/99, de
20 de Abril, torna-se público que o investigador auxiliar deste Instituto
Doutor José Domingos Cochicho Ramalho passou a investigador auxi-
liar com habilitação, com efeitos a 26 de Maio de 2005, por ter sido
aprovado por unanimidade nas provas de habilitação que requereu
no Instituto de Investigação Científica Tropical, I. P.

20 de Junho de 2005. — O Vice-Presidente, António José Lopes
de Melo.

Despacho (extracto) n.o 14 967/2005 (2.a série). — Por des-
pacho de 15 de Junho de 2005 do presidente do Instituto de Inves-
tigação Científica Tropical, I. P.:

Paula Cristina Cunha dos Santos, assistente de investigação do Ins-
tituto de Investigação Científica Tropical, I. P. — nomeada defi-
nitivamente investigadora auxiliar do mesmo quadro de pessoal
e Instituto, com efeitos desde 27 de Abril de 2005.

16 de Junho de 2005. — O Vice-Presidente, António José Lopes
de Melo.

Instituto de Meteorologia, I. P.

Despacho (extracto) n.o 14 968/2005 (2.a série). — Por des-
pachos de 13 e de 17 de Junho de 2005 do Secretário Regional dos
Assuntos Sociais e do vice-presidente do Instituto de Meteorologia,
I. P., respectivamente:

João Carlos das Neves Antunes Fernandes, especialista de informática
do grau 1, nível 2, da carreira de informática do quadro de pessoal
do Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social dos Aço-
res — transferido para lugar de idêntica categoria e carreira do
quadro de pessoal do ex-INMG, ao abrigo do artigo 3.o do Decreto-
-Lei n.o 85/85, de 1 de Abril, com efeitos a partir de 20 de Junho
de 2005, considerando-se exonerado do quadro de origem a partir
desta data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

24 de Junho de 2005. — O Vice-Presidente, A. Dias Baptista.

MINISTÉRIO DA CULTURA

Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo

Aviso n.o 6599/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, autorizado por
despacho de 21 de Junho de 2005 do subdirector do Instituto dos
Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, por delegação, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar a partir da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República, concurso interno
de ingresso com vista ao preenchimento de um lugar vago de auxiliar
administrativo, da carreira de auxiliar administrativo, do quadro de
pessoal do Arquivo Distrital de Faro, aprovado pela Portaria
n.o 316/99, de 12 de Maio.

2 — Validade do concurso — o concurso visa exclusivamente o
preenchimento do lugar mencionado, caducando com o seu pro-
vimento.

3 — Conteúdo funcional — compete ao auxiliar administrativo asse-
gurar o contacto entre os serviços através da recepção e entrega de
expediente e encomendas oficiais, efectuar recados e tarefas elemen-

tares indispensáveis ao funcionamento do serviço e acompanhar os
visitante; aos locais pretendidos.

4 — Local de trabalho, vencimento, condições de trabalho e regalias
sociais — o local de trabalho situa-se no Arquivo Distrital de Faro,
Rua do Coronel António dos Santos Fonseca, 8000-257 Faro, sendo
o vencimento o resultante da aplicação do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro, e as condições de trabalho e regalias sociais
as genericamente vigentes para os funcionários da Administração
Pública.

5 — Condições de admissão — podem ser admitidos ao concurso
os candidatos que satisfaçam até ao termo do prazo de apresentação
das candidaturas os seguintes requisitos:

5.1 — Requisitos gerais de admissão a concurso e de provimento
em funções públicas — os exigidos no n.o 2 do artigo 29.o do Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo a prover;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando

obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito

para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez fisica e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

5.2 — Requisitos especiais:

a) Ser funcionário de qualquer serviço ou organismo da Admi-
nistração Pública, ou agente nas condições referidas no n.o 1
ou no n.o 3 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11
de Julho;

b) Possuir a escolaridade obrigatória.

6 — Métodos de selecção — no presente concurso serão utilizados
os seguintes métodos de selecção:

Prova de conhecimentos gerais;
Entrevista profissional de selecção.

6.1 — O programa da prova de conhecimentos gerais, aprovado
por despacho de 1 de Julho de 1999 do director-geral da Administração
Pública, encontra-se publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 162, de 14 de Julho de 1999, que se transcreve em anexo ao
presente aviso.

6.2 — A prova de conhecimentos será escrita, de natureza teórica,
com a duração máxima de duas horas, e será classificada de 0 a
20 valores, considerando-se não aprovados os candidatos que obti-
verem classificação inferior a 9,5 valores.

7 — Classificação — a classificação final, expressa na escala de 0
a 20 valores, resulta da média aritmética simples ou ponderada das
classificações obtidas em cada um dos métodos de selecção indicados.

7.1 — Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de reu-
nião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

8 — Apresentação das candidaturas:
8.1 — Os requerimentos de admissão ao concurso devem ser diri-

gidos ao director do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo,
deles devendo constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado, filiação, naturalidade,
nacionalidade, data de nascimento, número e data do bilhete
de identidade e serviço de identificação que o emitiu, situação
militar, se for caso disso, morada, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Habilitações e qualificações profissionais (especializações,

estágios, seminários, cursos de formação e outros);
d) Indicação da categoria detida, do serviço aque pertence e

da natureza do vínculo;
e) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os

requisitos gerais de admissão constantes do n.o 2 do artigo 29.o
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, sob pena de exclu-
são, nos termos do n.o 7 do artigo 31.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho;

f) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar que possam ser relevantes para a apreciação
do seu mérito.

8.2 — O júri pode exigir a qualquer dos candidatos, no caso de
dúvidas sobre a situação que descreveu, a apresentação de documentos
comprovativos das suas declarações.


