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 Inspeção-Geral da Educação e Ciência

Despacho n.º 10695/2014
A Lei Orgânica da Inspeção -Geral da Educação e Ciência, aprovada 

pelo Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de janeiro, determina 
como sua organização interna um modelo estrutural misto, com uma 
estrutura hierarquizada e uma estrutura matricial, através de equipas 
multidisciplinares, para a atividade de inspeção.

Tendo recentemente terminado o prazo das designações anterior-
mente efetuadas, importa agora, e tendo em conta as necessidades de 
funcionamento da Inspeção -Geral da Educação e Ciência, proceder à 
designação dos respetivos chefes de equipa.

Assim, nos termos dos n.os 2 e 5 do artigo 22.º da Lei n.º 4/2004, 
de 15 de janeiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela 
Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, pelo Decreto—Lei n.º 200/2006, 
de 25 de Outubro, pelo Decreto -Lei n.º 105/2007, de 3 de abril, pela 

Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 57/2011, de 28 de 
novembro, pelo Decreto -Lei n.º 116/2011, de 5 de dezembro e pela Lei 
n.º 64/2001, de 22 de dezembro, e do artigo 5.º da Portaria n.º 145/2012, 
de 16 de maio, alterada pelas Portarias n.os 256/2012, de 27 de agosto e 
230/2013, de 18 de julho, e do Despacho n.º 10434/2013, de 9 de agosto, 
determino o seguinte:

1 — São designados Chefes das Equipas Multidisciplinares:
a) Licenciada Maria de Lurdes Gonçalves dos Santos, inspetora da 

carreira especial de inspeção do mapa de pessoal da Inspeção -Geral 
da Educação e Ciência, Chefe da Equipa Multidisciplinar do Ensino 
Superior e Ciência;

b) Licenciado António Manuel Quintas Neves, inspetor da carreira espe-
cial de inspeção do mapa de pessoal da Inspeção -Geral da Educação e Ciên-
cia, Chefe da Equipa Multidisciplinar de Auditoria e Controlo Financeiro;

c) Licenciado José Fernando Pinho Silva, inspetor da carreira especial 
de inspeção do mapa de pessoal da Inspeção -Geral da Educação e Ciên-
cia, Chefe da Equipa Multidisciplinar da Área Territorial Norte;

d) Mestre Marcial Rodrigues Mota, inspetor da carreira especial de 
inspeção do mapa de pessoal da Inspeção -Geral da Educação e Ciência, 
Chefe da Equipa Multidisciplinar da Área Territorial Centro;

e) Licenciada Maria Filomena Lopes Bernardino Biscaia Nunes Al-
deias, inspetora da carreira especial de inspeção do mapa de pessoal da 
Inspeção -Geral da Educação e Ciência, Chefe da Equipa Multidisciplinar 
da Área Territorial Sul;

f) Licenciada Nídia Maria Guimarães Carvalho D’Ascensão Rocha, ins-
petora da carreira especial de inspeção do mapa de pessoal da Inspeção -Geral 
da Educação e Ciência, Chefe da Equipa Multidisciplinar de Provedoria;

g) Licenciada Maria Madalena Saraiva de Sousa de Lima Moreira, 
inspetora da carreira especial de inspeção do mapa de pessoal da Inspeção-
-Geral da Educação e Ciência, Chefe da Equipa Multidisciplinar de 
Acompanhamento, Controlo e Avaliação — Norte;

h) Licenciada Maria Teresa Silva de Jesus, inspetora da carreira es-
pecial de inspeção do mapa de pessoal da Inspeção -Geral da Educação 
e Ciência, Chefe da Equipa Multidisciplinar de Acompanhamento, 
Controlo e Avaliação — Sul.

2 — Aos Chefes de Equipa agora designados são cometidas as compe-
tências fixadas para os titulares de cargos de direção intermédia, no ar-
tigo 8.º e no anexo II da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 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, nos seguintes termos:

a) Para os Chefes de Equipa previstos nas alíneas a) a e) do número 
anterior, as competências fixadas para os titulares de cargos de direção 
intermédia de 1.º grau;

b) Para os Chefes de Equipa previstos nas alíneas f) a h) do número 
anterior, as competências fixadas para os titulares de cargos de direção 
intermédia de 2.º grau.

3 — As designações dos Chefes de Equipa são efetuadas pelo prazo 
de um ano.

4 — As designações constantes do presente despacho produzem efei-
tos a 1 de agosto de 2014, considerando -se ratificados todos os atos 
entretanto praticados.

11 de agosto de 2014. — O Inspetor -Geral, Luís Capela.
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 MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO 
E SEGURANÇA SOCIAL

Instituto de Informática, I. P.

Deliberação (extrato) n.º 1586/2014
Torna -se público que, por deliberação do Conselho Diretivo do Insti-

tuto de Informática, I. P., foi autorizada a consolidação definitiva da mo-
bilidade interna na categoria de Assistente Técnica, de Ana Rita da Silva 
Azevedo Barroso, tendo sido celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 11 de julho de 2014.

31 de julho de 2014. — O Vice Presidente do Conselho Diretivo do 
Instituto de Informática, I. P., António Manuel de Passos Rapoula.
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 Deliberação (extrato) n.º 1587/2014
Para os devidos efeitos torna -se público que a Técnica Carla Elisa-

bete Freitas Pereira Mêda Guimarães Cunha, do Mapa de Pessoal do 
Instituto de Informática, I. P., em regime de Contrato de Trabalho em 


