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Diário da República, 2.ª série — N.º 113 — 13 de Junho de 2008
Deliberação n.º 1650/2008

Fazendo uso das competências previstas no Decreto-Lei n.º 296-A/98,
de 25 de Setembro, alterado pelos Decretos-Lei n.º s 99/99, de 30 de
Março, 26/2003, de 7 de Fevereiro, 76/2004, de 27 de Março, 158/2004,
de 30 de Junho, 147-A/2006, de 31 de Julho, 40/2007, de 20 de Fevereiro
e 45/2007, de 23 de Fevereiro e 90/2008, de 30 de Maio;
Considerando o disposto no n.º 7 do artigo 26.º do Decreto-Lei
n.º 90/2008, de 30 de Maio;
A Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior delibera o seguinte:
1.º
Classificação final do ensino secundário a atribuir aos candidatos
cujo diploma, nos termos da lei, não inclua essa classificação

determino que a Comissão de Reconhecimento de Graus Estrangeiros
terá a seguinte composição:
a) António Ângelo Morão Dias, Director-Geral do Ensino Superior,
Presidente;
b) Virgílio Alberto Meira Soares, Coordenador Executivo;
c) Jorge Quina Ribeiro de Araújo, representante do Conselho de
Reitores das Universidades Portuguesas;
d) Luciano Rodrigues de Almeida, representante do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos;
e) Ventura de Mello-Sampayo, representante da Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado;
f) nome do membro cooptado pelos restantes ainda por designar e a
ser publicado posteriormente.
28 de Maio de 2008. — O Director-Geral, António Morão Dias.

Para efeitos de candidatura ao ensino superior, a classificação final
do curso do ensino secundário a atribuir aos estudantes cuja conclusão
e certificação de nível secundário não inclua essa classificação, é a que
resulta da classificação, ou da média das classificações obtidas nos
exames nacionais do ensino secundário que se constituam como provas
de ingresso para o par estabelecimento/curso a que pretendem concorrer.

Biblioteca Nacional de Portugal

30 de Maio de 2008. — O Presidente da Comissão, Virgílio Meira
Soares.

Despacho n.º 16289/2008

Despacho n.º 16287/2008
Em cumprimento do disposto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 341/07,
de 12 de Outubro, e da alínea a) do artigo 10.º da Portaria n.º 29/2008,
de 10 de Janeiro, publique-se o formulário de comunicação de registo
de diploma estrangeiro.
28 de Maio de 2008. — O Director-Geral, António Morão Dias.

MINISTÉRIO DA CULTURA

Na sequência do procedimento concursal de selecção para o provimento do cargo de chefe de Divisão de Reservados, do quadro de
pessoal dirigente da Biblioteca Nacional de Portugal, aberto por aviso
n.º 23277/2007 (2.ª série), publicado no DR, 2.ª série, n.º 229, de 28 de
Novembro de 2007, e publicitado na Bolsa de Emprego Público em 4
de Dezembro de 2007, nomeio, nos termos do n.º 8 do artigo 21.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005,
de 30 de Agosto, em comissão de serviço, pelo período de três anos,
renovável por iguais períodos, a licenciada Lígia Maria de Azevedo
Martins, no cargo de chefe de divisão de Reservados da Biblioteca
Nacional de Portugal.
A nomeada possui os requisitos legais exigidos, bem como capacidades
adequadas e experiência profissional, correspondendo, por conseguinte,
ao perfil pretendido para o lugar a prover, evidenciado na nota curricular
em anexo ao presente despacho do qual faz parte integrante.
A presente nomeação produz efeitos à data de 16 de Abril de 2008.
17 de Abril de 2008. — O Director-Geral, Jorge Couto.
Síntese curricular
Nome: Lígia Maria de Azevedo Martins.
Data de Nascimento: 14/04/1960.
Habilitações Académicas:
1986 — curso de Especialização em Ciências Documentais — Opção
Arquivo, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa;
1982 — Licenciatura em História, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
Cursos na Área de Gestão:
O Novo SIADAP — Avaliação e Gestão do Desempenho, INA, 24
e 25 de Janeiro de 2008;Gestão por Objectivos (2317/11), INA, 4 de
Maio-27 de Junho de 2007; Formação em Gestão Pública — FORGEP,
3.ª edição, INA, 18 de Setembro-7 de Dezembro de 2006; Estruturação
e elaboração de Planos e Relatórios de Actividades, INA, 23 a 25 de
Maio de 2005, BN; Desenvolvimento de Estratégias Organizacionais na
Administração Pública, INA, 31 de Maio-18 de Junho de 2004, BN.
Actividade Profissional:

Despacho n.º 16288/2008
Composição da Comissão de Reconhecimento
de Graus Estrangeiros
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 341/2007, de 12 de Outubro, e nos termos do n.º 1 do mesmo artigo,

Desempenha funções na Biblioteca Nacional de Portugal, desde 1 de
Julho de 1987, e na Divisão de Reservados desde 1 de Janeiro de 1990;
assumiu o cargo de chefe de Divisão de Reservados de 16 de Novembro
de 2001 a 29 de Março de 2007. Foi nomeada, em regime de substituição,
para esse mesmo cargo, em 23 de Abril de 2007. Desenvolveu trabalho
de âmbito biblioteconómico e arquivístico e participou em diversos
grupos de trabalho. Coordenou vários projectos de catalogação e estudo de Livro Antigo e Manuscritos. Coordena actualmente o projecto
Património científico e cultura manuscrita, patrocinado pela FCT, em
parceria com o Centro de História da Ciência da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa.
Estudos publicados:
“Os manuscritos da «Aula da esfera» — dúvidas e certezas”. In:
Sphaera Mundi: a Ciência na Aula da Esfera. Lisboa: BNP, 2008;
“Autógrafos e outras inscrições atribuídas a Pedro Nunes”. In: Pedro

