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Agrupamento Vertical de Escolas de São Brás de Alportel
Aviso (extracto) n.º 4245/2009
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março e para os devidos efeitos, faz-se público
que se encontra afixada no placard da sala de professores desta Escola a
lista de antiguidade do pessoal docente deste estabelecimento de ensino,
reportada a 31 de Agosto de 2008.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data da publicação deste
aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente máximo
do serviço.

4 — Nestes termos, e ao abrigo do estabelecido no n.º 8 do artigo 21.º
do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Local e Regional do Estado, nomeio, em comissão
de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de
tempo, e com efeitos a partir do dia 16 de Fevereiro de 2009, o Técnico
Superior de 1.ª Classe do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do
Ministério da Justiça Dr. Jorge Manuel Duque Lobato para o cargo de
Chefe de Divisão de Gestão da Cinemateca Portuguesa — Museu do
Cinema, I. P.
9 de Fevereiro de 2009. — O Subdirector, Pedro Mexia.

16 de Fevereiro de 2009. — A Presidente da Comissão Executiva
Instaladora, Violantina da Felicidade Valente Martins Hilário.

Nota Relativa ao currículo académico e profissional
do Técnico Superior
de 1.ª Classe Jorge Manuel Duque Lobato

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR

Nome: Jorge Manuel Duque Lobato
Data de Nascimento: 31.12.1974
Naturalidade: Lisboa
Formação Académica: Licenciatura em Gestão de Empresas pelo ISLA
(1999); Pós-Graduação em Gestão de Entidades Públicas e Autárquicas
pelo ISCTE (2005)
Experiência Profissional:

Estádio Universitário de Lisboa
Aviso n.º 4246/2009
Nos termos do n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março, faz-se público que a lista de antiguidade referente ao
pessoal do quadro do Estádio Universitário de Lisboa, reportada a
31 de Dezembro de 2008, se encontra afixada para consulta na sede
dos Serviços Administrativos do EUL, sita na Av. Prof. Egas Moniz,
1600-190 Lisboa.
Nos termos do n.º 1 do artigo 96.º do mesmo diploma legal, da organização da lista cabe reclamação, a deduzir no prazo de 30 dias consecutivos a contar da data da publicação do presente aviso.
16 de Fevereiro de 2009. — O Presidente, João Roquette.

Técnico de Justiça do Ministério Público, entre Outubro de 1999 e
Dezembro de 2001;
Técnico Superior de 2.ª Classe, a exercer funções na Direcção Financeira e Administrativa do IPPAR, entre Dezembro de 2001 e Agosto
de 2003;
Assessor da Presidência do IPPAR, com funções de coordenação do
Gabinete da Direcção do IPPAR, entre Setembro de 2003 e Outubro
de 2005;
Técnico Superior de 2.ª Classe do Gabinete de Gestão do POAP — Programa Operacional da Administração Pública, a exercer funções na área
financeira, entre Outubro de 2005 e Julho de 2006;
Desde Julho de 2006, Técnico Superior de 1.ª Classe da Direcção
de Serviços de Gestão Financeira e Patrimonial da Secretaria-Geral do
Ministério da Justiça, a desempenhar funções de apoio técnico ao Controlador Financeiro do Ministério da Justiça desde Maio de 2007.

MINISTÉRIO DA CULTURA
Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema, I. P.

Inspecção-Geral das Actividades Culturais
Despacho (extracto) n.º 6090/2009

Despacho (extracto) n.º 6089/2009
1 — A Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema, I. P., publicitou, na Bolsa de Emprego Público, em 1 de Setembro de 2008, e no
Diário de Notícias, em 29 de Agosto de 2008, ao abrigo do disposto
n.º 1 do artigo 20.º do Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e
Organismos da Administração Central, Local e Regional do Estado
(aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, e alterado pela Lei
n.º 51/2005, de 30 de Agosto), a abertura de procedimento concursal
tendente ao provimento, em regime de comissão de serviço, do cargo
de Chefe de Divisão de Gestão, cargo de direcção intermédia de 2.º
grau.
2 — Realizada a avaliação curricular e a entrevista pública dos
candidatos, deliberou o Júri designado para o acompanhamento
do referido procedimento concursal, por unanimidade, propor a
nomeação do Dr. Jorge Manuel Duque Lobato para o cargo em
questão.
3 — Atentos os resultados obtidos nos métodos de selecção utilizados, verifica-se que o candidato Dr. Jorge Manuel Duque Lobato
demonstrou significativa experiência profissional e conhecimentos
na área da gestão orçamental; que gere, no âmbito do Ministério da
Justiça, um orçamento muito significativo, dando apoio técnico ao
controlador financeiro daquele Ministério; que tem conhecimentos
na área dos recursos humanos, nomeadamente do novo sistema de
avaliação (SIADAP 1, 2 e 3) e PRACE; que já trabalhou numa instituição tutelada pelo Ministério da Cultura; e que tem uma noção dos
eixos fundamentais da actividade da Cinemateca, entende o Júri que
o candidato reúne as condições necessárias para o desempenho das
funções a que se candidata, possuindo o perfil mais adequado à posição
posta a concurso.

Por despacho do Ministro de Cultura de 30 de Janeiro de 2009, ao
abrigo do artigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo e para
efeitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho, em vigor pelo efeito do disposto na alínea f) do n.º 1 do
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, é delegada na
Inspectora-Geral das Actividades Culturais a competência para autorizar
o processamento e liquidação parcelares, contra a facturação de fornecimento por parte da Imprensa Nacional — Casa da Moeda, de etiquetas
de autenticação de videogramas e fonogramas, no montante anual para
o ano de 2009, de €1.816.411,00
11 de Fevereiro de 2009. — A Inspectora-Geral, Maria Paula Andrade.

Instituto dos Museus e da Conservação, I. P.
Despacho (extracto) n.º 6091/2009
Por despacho de 31/12/2008 do Director do Instituto dos Museus e da
Conservação, nos termos do n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 497/99
de 19/11, obtido o parecer favorável da Secretaria-Geral do Ministério
da Cultura, procede-se à reclassificação da seguinte funcionária:
Graça Maria Alves Gaspar Marques, auxiliar administrativa, posicionada no escalão 3 índice 146 — reclassificada na categoria de assistente
administrativa, da carreira de assistente administrativo, escalão 1 índice
199, em lugar vago no quadro de pessoal do Museu Grão Vasco, com
efeitos à data do despacho.
29 de Janeiro de 2009. — A Directora dos Serviços de Gestão, Cláudia
Matos Silva.

