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4 — No Diretor do Departamento de Gestão e Administração Geral:
a) Autorizar deslocações em serviço em território nacional, decorren-

tes das funções e competências próprias dos seus profissionais;
b) Visar os boletins itinerários a remeter mensalmente ao serviço de 

pessoal da ARSLVT, IP;
c) Autorizar a realização de despesas com a aquisição de bens de 

consumo e prestação de serviços, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do 
Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho e alínea f) do artigo 14.º do Decreto-
-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com observância das formalidades 
legais, até ao montante de 20 000€;

d) Autorizar, nos casos e até ao limite previsto na alínea anterior, a 
escolha prévia do tipo de procedimento e as respetivas propostas de 
constituição do júri e ou comissão, proceder à adjudicação e aprovar 
as minutas de contratos, cujo valor não exceda o limite de 20 000, 00€, 
exceto nos casos de contratação de prestações de serviços em regime 
de tarefa e de avença;

e) Autorizar ajustamentos de correção dos valores das faturas apre-
sentadas, no âmbito dos processos de despesa, até ao montante de 
2 500€;

f) Dirigir a instrução dos procedimentos administrativos no âmbito do 
respectivo Departamento, emitindo os despachos correntes necessários ao 
seu normal desenvolvimento, nomeadamente solicitar a outros serviços 
as informações necessárias;

g) Autorizar a publicação de anúncios relativos a procedimentos de 
contratação pública;

h) Autorizar a emissão de recibos de rendas pagas pelos inquilinos 
de imóveis propriedade da ARSLVT, I. P.;

i) Autorizar a realização e o pagamento de despesas de transporte, 
com reparação de viaturas, aquisição de peças e lubrificantes, até ao 
limite de 2 500,00€

j) Autorizar a utilização da gestão da frota e a cedência de motorista, 
no âmbito das viaturas afetas ao respetivo Departamento.

6 — No Coordenador do Gabinete Jurídico e do Cidadão:
a) Autorizar deslocações em serviço em território nacional, decorren-

tes das funções e competências próprias dos seus profissionais;
b) Visar os boletins itinerários a remeter mensalmente ao serviço de 

pessoal da ARSLVT, IP;
c) Autorizar despesas com aquisição de bens e serviços, nos termos 

do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de junho e alí-
nea f) do artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com 
observância das formalidades legais, até ao montante de 200€;

d) Responder aos pedidos de informação dos tribunais e autoridades 
judiciárias, em articulação com as entidades administrativas directa-
mente competentes;

e) Dirigir a instrução dos procedimentos administrativos no âmbito 
do respectivo Departamento, emitindo os despachos necessários ao seu 
normal desenvolvimento, nomeadamente, solicitar a outros serviços as 
informações necessárias.

7 — Estas competências são conferidas, respetivamente, aos licen-
ciados, António Manuel Barata Tavares, Maria Gabriela Veloso Maia, 
Sónia Maria Alves Bastos, Rui Manuel Duarte Vieira e Manuel Maria 
Vilas -Boas Tavares.

8 — Das despesas efetuadas pelos dirigentes supra referidos, no 
âmbito das competências ora delegadas, deverá ser dado conhecimento 
mensal ao Conselho Diretivo.

9 — Os diretores de departamento ficam autorizados a subdelegarem 
as referidas competências nos Coordenadores de Unidade, titulares de 
cargos de direção intermédia de 2.º grau.

10 — A presente delegação de competências não prejudica os poderes 
de avocação sem que de tal fato resulte a derrogação, ainda que parcial, 
da mesma.

11 — A presente delegação não prejudica o exercício por estes 
dirigentes das competências próprias, previstas no Anexo II da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, 
de 30 de agosto e alterada pela Lei n.º 64 -A/08, de 31 de dezembro, 
ao abrigo do disposto na alínea e), n.º 1 e na alínea h), n.º 2 do seu 
artigo 8.º

12 — A presente delegação de competências produz efeitos desde 
22 de outubro de 2011, ficando por este meio ratificados todos os atos 
que, no âmbito dos poderes ora subdelegados, tenham sido praticados 
pelos referidos dirigentes.

10/11/2011. — O Presidente do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., 
Luís Manuel de Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

205570713 

 Despacho (extrato) n.º 511/2012
Por despacho de 22 de julho de 2010, foi autorizado o regresso ao 

serviço, ao assistente técnico, José Luís Ângelo Carvalho Mendes que 
se encontrava em situação de licença sem vencimento de longa duração, 
a partir de 12 -08 -2010, pertencendo ao mapa de pessoal da Adminis-
tração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. — ACES da 
Península de Setúbal III — Arco Ribeirinho/Unidade de Cuidados de 
Saúde Personalizados da Baixa da Banheira, de acordo com os artigos 
234.º e 235.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.

14 de outubro de 2011. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Rui Gentil de Portugal e Vasconcelos Fernandes.

205568413 

 Despacho (extrato) n.º 512/2012
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 08 -11 -2011:
Rute Sofia Aguiar Nogueira Valente, técnica de 1.ª classe, da carreira 

técnica de diagnóstico e terapêutica — área de terapia ocupacional, 
pertencente ao mapa de pessoal do Agrupamento de Centros de Saúde 
da Lezíria II — Lezíria/Centro de Saúde de Coruche — autorizada a 
consolidação da mobilidade, para exercer funções no Agrupamento de 
Centros de Saúde da Grande Lisboa VII — Amadora, nos termos do 
artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

16 de dezembro de 2011. — O Presidente do Conselho Diretivo, 
Dr. Luís Manuel Paiva Gomes Cunha Ribeiro.

205565335 

 Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

Aviso n.º 633/2012
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 

27 de fevereiro, conjugado com o n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59/2008, 
de 11 de setembro, torna -se público que se procedeu em 15 de dezembro 
de 2011 à celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, com Nuno André de Freitas Lopes (anteriormente 
vinculado ao Ministério da Defesa Nacional — Centro de Áudio -Visuais 
do Exército), na sequência de procedimento concursal aberto pelo Aviso 
n.º 12796/2011, publicado no Diário da República n.º 116, 2.ª série, de 
17 de junho, para preenchimento de um lugar de assistente operacional, 
da carreira de assistente operacional do mapa de pessoal da Inspeção-
-Geral das Atividades em Saúde, com remuneração correspondente à 
4.ª posição remuneratória e 4.º nível da tabela única.

2 de janeiro de 2012. — O Inspetor -Geral, Fernando César Augusto.
205569126 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 513/2012
Considerando que a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações 

introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 
de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, 
estabelece no n.º 1 do seu artigo 27.º, que os cargos dirigentes podem 
ser exercidos em regime de substituição nos casos de vacatura de lugar; 
Considerando ainda que o lugar de secretário -geral do Ex -Ministério da 
Educação, previsto no n.º 4 do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 213/2006, 
de 27 de outubro, em vigor nos termos do artigo 36.º do Decreto -Lei 
n.º 125/2011, de 29 de dezembro e com as alterações introduzidas pelos 
Decretos -Leis n.os 164/2008, de 8 de agosto, 208/2009, de 2 de setembro 
e 117/2009, de 18 de maio, se encontra vago e que se torna urgente pro-
ceder à nomeação de titular, a fim de garantir o normal funcionamento 
deste serviço; Assim, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pe-
las Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 
3 -B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro:

1 — É nomeada a licenciada Maria Teresa Pinto de Almeida Chaves 
Almeida, em regime de substituição, para o cargo de secretária -geral 
do ex -Ministério da Educação, cujo currículo académico e profissional, 
anexo ao presente despacho, evidencia a competência técnica, aptidão, 
experiência profissional e formação adequadas ao exercício do referido 
cargo.
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2 — O presente despacho produz efeitos a 1 de novembro de 2011, 
ficando ratificados todos os atos praticados pela nomeada desde essa 
data.

5 de janeiro de 2012. — O Ministro da Educação e Ciência, Nuno 
Paulo de Sousa Arrobas Crato.

Nota curricular
Identificação: Maria Teresa Pinto de Almeida Chaves Almeida
Habilitações Académicas:
Pós -graduação em Direito e Prática de Contratação Pública — Uni-

versidade Católica Portuguesa — 2009;
Pós -graduação em O Novo Contencioso Administrativo — Univer-

sidade Católica Portuguesa — 2003/2004;
Licenciatura em Direito — Faculdade de Direito de Lisboa, 1982/1987.

Percurso Profissional:
Secretária -Geral Adjunta no Ministério da Educação
Inspetora, na Inspeção -Geral da Defesa Nacional;
Secretária -Geral Adjunta do Ministério da Defesa Nacional;
Vice -Presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil;
Diretora dos Serviços de Administração e Gestão de Recursos Huma-

nos da Secretaria -Geral do Ministério da Defesa Nacional;
Chefe do Departamento de Organização, Gestão de Recursos e In-

formática do Instituto de Acção Social de Macau
Chefe da área de Recursos Humanos do Instituto de Acção Social 

de Macau;
Técnica Superior na Secretaria -Geral do MDN;
Consultora Jurídica na Auditoria Jurídica do MDN;
Assessora Jurídica no Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do 

Ministro da Defesa Nacional;
Prática de Advocacia.

Formação Profissional:
Curso Avançado de Gestão Pública (CAGEP);
Seminário de Alta Direção;
Curso de Gestão e Administração Pública de 254 horas;
Frequentou diversos outros cursos, seminários e conferências nas 

áreas de:
Gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais;
Liderança;
Modernização administrativa;
Jurídica (matéria administrativa, financeira, disciplinar).

Outras funções relevantes:
Diretora do Projeto Portal do Colaborador da Secretaria -Geral do 

Ministério da Educação (SAP Portal);
Coordenadora da Equipa de Auto avaliação dos serviços na SG/ME 

para a implementação de um sistema de avaliação de qualidade;
Membro do Núcleo de Acompanhamento da Lei de Programação 

Militar;
Presidente da Comissão de Acompanhamento do Fundo dos Antigos 

Combatentes;
Membro do Grupo de Trabalho para a Reestruturação da Carreiras 

dos Militares das Forças Armadas;
Vogal efetivo do Conselho Superior de Estatística, como represen-

tante do MDN;
Membro do Núcleo de Acompanhamento da Reforma (NAR), do 

Ministério da Defesa Nacional;
Membro do grupo de trabalho destinado a planear e executar a lo-

calização dos quadros de chefia da Administração Pública de Macau;
Entidade Responsável pelo Grupo de Trabalho do Arquivo Histórico 

da Defesa Nacional;
Representante do MDN no Conselho Coordenador de Avaliação dos 

Serviços no Ministério das Finanças;
Responsável do Grupo de Projeto para a implementação do Sistema 

de Gestão de Recursos Humanos no MDN (SRH);
Responsável e Coordenadora dos projetos SIMPLEX de todo o MDN.

205559658 

 Secretaria-Geral

Aviso (extrato) n.º 634/2012
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º 

da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que se pro-
cedeu à celebração de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado, (reserva de recrutamento) com efeitos à data 
de 22 de dezembro de 2011, com Sandra Marina Sequeira Teixeira 
Ceia, com a remuneração correspondente à 3.ª posição remunerató-
ria, nível 19, da respetiva tabela remuneratória única, na sequência do 
procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira/categoria de técnico superior, na modalidade de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, aberto 
pelo aviso n.º 24225/2010 (referência 2), publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 227, de 23 de novembro de 2010, cuja lista unitária 
de ordenação final foi publicada pelo aviso n.º 11617/2011, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 102, de 26 de maio de 2011.

3 de janeiro de 2012. — A Secretária-Geral-Adjunta, Teresa Almeida.
205568187 

 Aviso (extrato) n.º 635/2012
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12 -A/2008 de 27 de fevereiro, torna -se público que se procedeu 
à celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, (reserva de recrutamento) com efeitos à data de 18 de 
julho de 2011, com Ana Paula Paiva Bernardo, com a remuneração 
correspondente à 2.ª posição remuneratória, nível 15, da respetiva tabela 
remuneratória única, na sequência do procedimento concursal comum 
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de 
Técnico Superior, na modalidade de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso n.º 24225/2010 (refª 2), 
publicado no D.R., 2.ª série, n.º 227, de 23 de novembro de 2010, cuja 
lista unitária de ordenação final foi publicada pelo Aviso n.º 11617/2011, 
no D.R., 2.ª série, n.º 102 de 26 de maio de 2011.

03 de janeiro de 2012. — A Secretária -Geral -Adjunta, Teresa Al-
meida.

205568284 

 Aviso (extrato) n.º 636/2012
Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º da 

Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, torna-se público que se procedeu, 
à celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, (reserva de recrutamento) com efeitos à data de 22 de 
dezembro de 2011, com Paulina Perpétua da Paz Pereira Rodrigues, 
com a remuneração correspondente à 1.ª e 2.ª posição remuneratória, 
nível 5.º e 7.º, da respetiva tabela remuneratória, na sequência do pro-
cedimento concursal comum para preenchimento de cinco postos de 
trabalho na carreira/categoria de Assistente Técnico, na modalidade de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, aberto 
pelo Aviso n.º 24226/2010 (refª 1), publicado no D.R., 2.ª série, n.º 227, 
de 23 de novembro de 2010, cuja lista unitária de ordenação final foi 
publicada pelo Aviso n.º 17309/2011, no D.R., 2.ª série, n.º 171 de 6 de 
setembro de 2011.

3 de janeiro de 2012. — A Secretária-Geral-Adjunta, Teresa Al-
meida.

205568105 

 Aviso (extrato) n.º 637/2012
Por despacho da Secretária -Geral Adjunta de 3 de janeiro de 2012, nos 

termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, conjugado com o n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 1 do artigo 75.º, e a 
alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º, todos do regime do contrato de trabalho 
em funções públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
em conjugação com o n.º 2 da cláusula 6.ª do acordo coletivo de trabalho 
n.º 1/2009, de 24 de setembro, e do n.º 1 do artigo 1.º do regulamento 
de extensão n.º 1 -A/2010 de 1 de março, e após homologação da ata 
do júri constituído para o efeito, torna -se público que a trabalhadora 
abaixo identificada, concluiu com sucesso o período experimental, 
na carreira/categoria de técnico superior, em regime de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na sequência 
de procedimento concursal comum para preenchimento de 2 postos de 
trabalho na carreira/categoria de técnico superior na modalidade de 
relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, aberto 
por aviso n.º 24225/2010, (ref.ª 1) publicado no Diário da República 
2.ª série, n.º 227, de 23 de novembro.

Sara Alexandra Rocha Arcanjo — 15,5 valores

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
6 de janeiro de 2012. — A Secretária -Geral -Adjunta, Teresa Al-

meida.
205568535 

 Aviso (extrato) n.º 638/2012
Por despacho da Secretária -Geral Adjunta de 5 de janeiro de 2012, 

nos termos do disposto n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro, conjugado com o n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 1 do artigo 75.º, 




