N.o 87 — 12 de Abril de 2003

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública
Despacho (extracto) n.o 7227/2003 (2.a série). — Por despachos
do subdirector-geral da Direcção-Geral da Administração da Justiça
e do director nacional da Polícia de Segurança Pública de 6 de Fevereiro e de 24 de Março de 2003, respectivamente:
Maria Celeste Lourenço Bairrada Mexia, assistente administrativa
especialista do quadro de pessoal da Direcção-Geral da Administração da Justiça — requisitada para esta Direcção Nacional, com
a mesma categoria (escalão 4, índice 305), nos termos do artigo 27.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, para exercer funções
no Comando da Polícia de Segurança Pública de Évora. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Março de 2003. — O Director Nacional-Adjunto, Gabriel dos
Anjos Catarino.
Despacho (extracto) n.o 7228/2003 (2.a série). — Por despachos
do director de serviços de Recursos Humanos da Direcção Regional
de Educação do Norte e do director nacional da Polícia de Segurança
Pública de 20 de Fevereiro e 10 de Março de 2003, respectivamente:
Margarida Maria Machado Coelho Costa, assistente administrativa
do quadro de pessoal de vinculação do distrito de Vila Real — autorizada a transferência, na mesma categoria (escalão 2, índice 202),
para o quadro de pessoal com funções não policiais da Direcção
Nacional da Polícia de Segurança Pública, com colocação no
Comando da PSP de Vila Real. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
1 de Abril de 2003. — O Director Nacional-Adjunto, Gabriel dos
Anjos Catarino.

Gabinete de Estudos e de Planeamento de Instalações
o

Rectificação n. 802/2003. — Para os devidos efeitos se torna
público que no n.o 4, «composição júri», do aviso n.o 2526/2003
(2.a série), de 21 de Fevereiro, para o concurso de provimento do
cargo de chefe de divisão de Programação e Controlo do Gabinete
de Estudos e de Planeamento de Instalações, o 1.o vogal efectivo
foi substituído pelo licenciado Fernando António de Sousa Antunes,
conforme a acta n.o 95/2003, de 18 de Março, da comissão de observação e acompanhamento dos concursos para os cargos dirigentes.
31 de Março de 2003. — A Directora, Nelza Vargas Florêncio.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Despacho (extracto) n.o 7229/2003 (2.a série). — Por despachos
de 30 de Janeiro de 2003 e 28 de Março de 2003, respectivamente
do conselho de administração do Hospital de São Francisco Xavier
e da directora-geral-adjunta do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
ao abrigo da alínea 2) do n.o I do despacho de delegação de competências n.o 13 248/2001 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 147, de 27 de Junho de 2001:
Ana Maria Afonso Serrano, assistente administrativa principal do quadro de pessoal do Hospital de São Francisco Xavier — autorizada
a sua requisição para desempenhar funções na Loja do Cidadão
de Lisboa, nos Restauradores, com efeitos a partir de 1 de Abril
de 2003. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
31 de Março de 2003. — A Directora Central de Gestão e Administração, Mariália Baptista Mendes.
Despacho (extracto) n.o 7230/2003 (2.a série). — Por despacho
de 26 de Fevereiro e 28 de Março de 2003, respectivamente do presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e da directora-geral-adjunta
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ao abrigo da alínea 2) do
despacho de delegação de competências n.o 13 248/2001 (2.a série)
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 147, de 27 de Junho
de 2001:
Mariema Dulce Correia Ramos, assistente administrativa, do quadro
de pessoal dos Órgãos e Serviços Centrais e Distritais do Serviço
Nacional de Bombeiros — autorizada a sua requisição para desempenhar funções no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras com efeitos
a partir de 1 de Abril de 2003. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
1 de Abril de 2003. — A Directora da Direcção Central de Gestão
e Administração, Mariália Baptista Mendes.
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Despacho (extracto) n.o 7231/2003 (2.a série). — Por despachos
de 26 de Fevereiro e 28 de Março de 2003, respectivamente do presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e da directora-geral-adjunta
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ao abrigo da alínea 2) do
despacho de delegação de competências n.o 13 248/2001 (2.a série),
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 147, de 27 de Junho
de 2001:
Marco Sérgio Augusto Ferreira, assistente administrativo principal
do quadro de pessoal dos orgãos e serviços centrais e distritais
do Serviço Nacional de Bombeiros — autorizada a sua requisição
para desempenhar funções no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
com efeitos a partir de 1 de Abril de 2003. (Isentos de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Abril de 2003. — A Directora da Direcção Central de Gestão
e Administração, Mariália Baptista Mendes.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Gabinete da Ministra
Despacho n.o 7232/2003 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 3.o, da alínea b) do n.o 6 e do n.o 7 do artigo 18.o da lei
n.o 49/99, de 22 de Junho, e ao abrigo do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 146/2000, de 18 de Julho, é nomeada directora-adjunta do
Gabinete para as Relações Internacionais, Europeias e de Cooperação
do Ministério da Justiça, em comissão de serviço, a licenciada Maria
Teresa Seia de Alves Martins, assessora principal do Gabinete de
Documentação e Direito Comparado, possuidora de reconhecida aptidão e experiência profissional adequada ao exercício das referidas
funções. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Fevereiro de 2003. — A Ministra da Justiça, Maria Celeste
e Ferreira Lopes Cardona.
Curriculum vitae
Maria Teresa Seia de Alves Martins:
Licenciatura em Direito, em 1978, pela Faculdade de Direito
da Universidade Clássica de Lisboa;
Em Janeiro de 1976 iniciou funções como técnica de 1.a classe
no Gabinete de Informação e Relações Públicas do Ministério
das Finanças;
Em Agosto de 1986 transitou para o Gabinete de Documentação
e Direito Comparado;
É actualmente assessora principal do quadro do GDDC da Procuradoria-Geral da República;
Em Abril de 1999 foi nomeada para o Gabinete do Secretário
de Estado da Justiça, a fim de coordenar e acompanhar a
preparação e o exercício da presidência portuguesa da UE
na área da Justiça;
Em Outubro de 1999 foi nomeada encarregada de missão para
chefiar a equipa de missão designada para acompanhar os
assuntos da presidência portuguesa da UE na área da Justiça;
Em Julho de 2000 foi nomeada directora-adjunta do Gabinete
para Relações Internacionais, Europeias e de Cooperação;
Desempenhou funções de monitora do curso de Processo Penal
na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa
(1979-1981);
Fez estágio e exerceu advocacia, encontrando-se desde Janeiro
de 1985 com a inscrição suspensa, a seu pedido;
No Gabinete de Documentação e Direito Comparado participou
em diversas áreas como problemas criminais, cuja coordenação
assegurou a partir de 1993, recursos humanos, cooperação com
os PALOP e o Brasil e com o sector de aplicação da Convenção
do Conselho da Europa no Domínio da Informação sobre
o Direito Estrangeiro;
Colaborou na revisão do diploma interno sobre cooperação judiciária internacional em matéria penal e coordenou o grupo
de trabalho encarregado de elaborar propostas legislativas no
domínio do combate à corrupção;
Colaborou na elaboração de relatórios nacionais relativos à aplicação interna das disposições do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos e da Convenção das Nações Unidas
contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Desumanos
ou Degradantes;
Chefiou a delegação portuguesa nas reuniões do grupo de cooperação judiciária penal de Schengen durante a presidência
portuguesa de Schengen (1.o semestre de 1997) e coordenou
ulteriormente o grupo de acompanhamento dos Acordos de
Schengen até ao final do 1.o semestre 1998;

