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c) Declaração actualizada e autenticada, ou fotocópia da mesma,
passada pelo serviço de origem ou daquele no qual as(os)
candidatas(os) exerçam funções, especificando as tarefas e
responsabilidades que lhe estiveram cometidas nos anos relevantes para efeitos de concurso;
d) Documentos comprovativos das habilitações literárias, ou
fotocópia de documento autêntico ou autenticado, nos termos
do artigo 32.o do Decreto-Lei n.o 29/2000, de 13 de Março;
e) Certificados autênticos ou fotocópias de documentos autênticos ou autenticados comprovativos das acções de formação
frequentadas, com indicação da entidade que as promoveu,
do período em que as mesmas decorreram e respectiva
duração;
f) Documentos comprovativos dos requisitos gerais de provimento em funções públicas (artigo 29.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho), ou declaração sob compromisso
de honra de que reúne aqueles requisitos (a qual deve ser
expressamente efectuada no requerimento de admissão ao
concurso).
8.4 — Nos termos do n.o 7 do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, a não apresentação dos documentos referidos nas
alíneas b), d) e f) do n.o 8.3 do presente aviso (requisitos de admissão)
determina a exclusão do concurso.
9 — As falsas declarações são punidas nos termos da lei geral.
10 — Nos termos dos artigos 33.o, 34.o e 40.o do Decreto-Lei
o
n. 204/98, de 11 de Julho, serão afixadas na sede da CIDM, sita
na Avenida da República, 32, 1.o, 1050-193 Lisboa, a relação de candidatas(os) admitidas(os) e a lista de classificação final.
Proprietários

Maria Angélica da Conceição Marques
e marido, Agnelo da Silva Marques.

11 — O júri terá a seguinte constituição:
Presidente — Manuel Joaquim Pereira Albano, delegado regional.
Vogais efectivos:
Maria Isabel Gonçalves Varandas, técnica superior principal, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.
Maria Teresa Freitas Carvalho, técnica superior principal.
Vogais suplentes:
Maria Teresa Portela Queiroz de Melo e Alvim Poole da
Costa, chefe de divisão.
Dina Maria Catarino Canço de Pontes Leça, assessora
principal.
22 de Setembro de 2005. — A Presidente, Maria Amélia Paiva.

Direcção-Geral das Autarquias Locais
Declaração (extracto) n.o 221/2005 (2.a série). — Torna-se
público que o Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local,
por despacho de 2 de Setembro de 2005, a pedido da Câmara Municipal de Sever do Vouga, declarou a utilidade pública da expropriação
e autorizou a tomada de posse administrativa da parcela de terreno
a seguir referenciada e identificada na planta anexa:

Interessados

Área

Número da conservatória
do
registo predial

Rendeiro: Joaquim Silva . . .

1 920 m2

01336/910904

A expropriação destina-se à construção da escadaria em Silva Escura
(acesso à igreja).
Aquele despacho foi emitido ao abrigo dos artigos 1.o, 3.o, n.o 1,
e 19.o do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.o 168/99,
de 18 de Setembro, no exercício das competências delegadas pelo
Ministro de Estado e da Administração Interna pelo despacho
n.o 10 489/2005, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 91,
de 11 de Maio de 2005, tem os fundamentos de facto e de direito
expostos na informação técnica (IT) n.o 46/DSJ, de 16 de Agosto
de 2005, da Direcção-Geral das Autarquias Locais, e tem em consideração os documentos constantes do processo n.o 123.024.05,
daquela Direcção-Geral.
23 de Setembro de 2005. — O Subdirector-Geral, Domingos Pereira
de Sousa.

Matriz da freguesia
de Silva Escura

6433, rústico.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria-Geral
Despacho n.o 21 308/2005 (2.a série). — Por despacho de 27
de Setembro de 2005 da secretária-geral (em substituição) do Ministério da Administração Interna:
Maria América Pereira de Matos Teixeira da Costa, técnica superior
de 2.a classe — nomeada, precedendo concurso, na categoria de
técnico superior de 1.a classe, da carreira técnica superior, área
funcional de planeamento, gestão e controlo orçamental, do quadro
de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Administração
Interna. (Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)
27 de Setembro de 2005. — A Secretária-Geral, em substituição, Albertina Guedes.
Despacho n.o 21 309/2005 (2.a série). — Por despacho de 27
de Setembro de 2005 da secretária-geral (em substituição) do Ministério da Administração Interna:
Maria José Filomena Lopes Camacho Silva Joaquim, Maria Carmélia
Ferreira da Silva Fernandes, Maria de Lurdes Alves Germaninho
Carreira da Silva, Carlos Manuel Saldanha Rodrigues Esteves,
Paulo Jorge Cunha Duarte Alves, Maria de Lurdes Santos Saraiva
e Luísa Paula de Carvalho Cruz Mota, assistentes administrativos — nomeados, precedendo concurso, na categoria de assistente
administrativo principal, do grupo de pessoal administrativo, do
quadro único do pessoal do Ministério da Administração Interna.
(Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)
27 de Setembro de 2005. — A Secretária-Geral, em substituição,
Albertina Guedes.
Despacho n.o 21 310/2005 (2.a série). — Por despacho de 28
de Setembro de 2005 da secretária-geral (em substituição) do Ministério da Administração Interna:
Benedita Morais Mendes Ribeiro, Helena Maria da Silva Diogo Caldas, Olga Maria Santos Quintas, José Manuel Fortes Pinto e Neto,
Ricardo de Jesus Moreno Pedro, Maria Eduarda Ventura de Sousa
Santos Broegas, Júlia da Conceição Carapinha Nunes, Cipriana
Felismina Cardoso Martins da Costa, Maria Dulce Fonseca Martins,
António Manuel dos Santos Gonçalves, Maria Eduarda Guerreiro
Morais, Maria Eduarda Pinto Marrecas e Maria Fernanda Nunes
da Silva André, assistentes administrativos — nomeados, precedendo concurso, na categoria de assistente administrativo espe-
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cialista, do grupo de pessoal administrativo, do quadro único do
pessoal do Ministério da Administração Interna. (Isento de visto
prévio do Tribunal de Contas.)
28 de Setembro de 2005. — A Secretária-Geral, em substituição,
Albertina Guedes.

Governo Civil do Distrito de Lisboa
Aviso n.o 8805/2005 (2.a série). — Por despachos da governadora
civil do distrito de Lisboa de 16 de Maio de 2005 e do ofício n.o 12 079,
de 30 de Agosto de 2005, do Instituto Nacional de Emergência Médica,
comunicando a autorização da transferência:
Maria José de Jesus Marques dos Santos, assistente administrativa
especialista do quadro de pessoal do Instituto Nacional de Emergência Médica — transferida para o quadro de pessoal do Governo
Civil do Distrito de Lisboa, com efeitos a partir de 3 de Outubro
de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Setembro de 2005. — O Técnico Superior de 2.a classe, no
impedimento da Secretária do Governo Civil, Pedro Jorge Machado.

Secretariado Técnico dos Assuntos
para o Processo Eleitoral
Despacho n.o 21 311/2005 (2.a série). — Por despacho do director-geral do Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral de 27 de Setembro de 2005, é renovada a comissão de serviço
da licenciada Isabel Maria de Almeida Ramos no cargo de chefe
de divisão de Apoio Jurídico do Secretariado Técnico dos Assuntos
para o Processo Eleitoral, ao abrigo do artigo 23.o da Lei n.o 51/2005,
de 30 de Agosto, para o período de 3 de Dezembro de 2005 a igual
data de 2008. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Setembro de 2005. — O Director-Geral, José Andrade Pereira.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Despacho n.o 21 312/2005 (2.a série). — Considerando que a
Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto, estabelece, no n.o 1 do artigo 27.o,
que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição nos casos de vacatura do lugar;
Considerando que o lugar de chefe do Departamento de Investigação se encontra vago;
Considerando que se torna urgente proceder à nomeação de titular
para o cargo de chefe do Departamento de Investigação a fim de
garantir o normal funcionamento daquela unidade orgânica, atenta
a importância de que a mesma se reveste para o SEF;
Considerando que o licenciado Luís Paulo Ribeiro Gouveia, inspector do nível 1, preenche os requisitos legais e é detentor de aptidão
e competência técnica para o exercício das funções inerentes ao cargo
de chefe do Departamento de Investigação:
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 20.o e 27.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, nomeio o licenciado Luís Paulo Ribeiro
Gouveia chefe do Departamento de Investigação, em regime de
substituição.
22 de Setembro de 2005. — O Director-Geral, Manuel Jarmela
Palos.
Síntese curricular
Nome — Luís Paulo Ribeiro Gouveia.
Idade — 40 anos.
Qualificações académicas — licenciatura em Direito.
Qualificações profissionais:
Inspector do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no Posto de
Fronteira do Aeroporto do Porto — de 1992 a 1998;
Responsável pelo Departamento de Investigação e Fiscalização
da Direcção Regional do Norte do SEF — de Janeiro de 1999
a Maio de 2001;
Representante do SEF nas reuniões da UCIC/Norte — de
Janeiro de 1999 a Maio de 2001;
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Inspector no Departamento de Investigação da Direcção Central
de Investigação, Pesquisa e Análise de Informação, em Lisboa — a partir de Maio de 2001;
Representante do SEF no secretariado permanente do Gabinete
Coordenador de Segurança — de Março de 2002 a Julho de
2005;
Coordenador do V estágio probatório para ingresso na categoria
de inspector-adjunto da CIF/SEF — de Agosto de 2004 a
Junho de 2005;
Formador em áreas de actuação do SEF (direito penal e direito
processual penal) e orientador de estágio em vários estágios
probatórios da CIF;
Membro da delegação portuguesa no grupo de trabalho da União
Europeia «Migração/afastamento» — de Janeiro de 2000 a
Junho de 2001;
Perito em várias áreas (fronteiras, imigração, vistos e asilo) em
missões de avaliação da União Europeia — Letónia, 2001;
Macedónia, 2002; Estónia, 2002, e Macedónia, 2005;
Perito em imigração ilegal e tráfico de seres humanos na operação
«alto impacto» da União Europeia na Roménia — de 29 de
Setembro a 7 de Outubro de 2001;
Orador no Seminário Luso-Espanhol sobre Imigração — 1999;
Orador sobre tráfico e exploração sexual de mulheres no workshop «Percursos do fenómeno da prostituição», organizado pela
Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres —
Porto, Junho de 2001;
Orador sobre «A investigação criminal no âmbito das competências do SEF» no seminário dedicado à investigação criminal
organizado pelo ISCPSI/PSP — 16 de Março de 2004;
Orador sobre imigração e asilo num seminário JAI, organizado
em Ancara pela União Europeia — Maio de 2004;
Representante de Portugal na reunião do CAHTEH (comité ad
hoc contra o tráfico de seres humanos) do Conselho da Europa,
no decorrer da qual foi discutido o projecto de convenção
do Conselho da Europa contra o tráfico de seres humanos
— Estrasburgo — de 29 de Junho a 2 de Julho de 2004.
Despacho n.o 21 313/2005 (2.a série). — Considerando que a
Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto, estabelece, no n.o 1 do artigo 27.o,
que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição nos casos de vacatura do lugar;
Considerando que o lugar de chefe do Departamento de Pesquisa
e Análise se encontra vago;
Considerando que se torna urgente proceder à nomeação de titular
para o cargo de chefe do Departamento de Pesquisa e Análise a
fim de garantir o normal funcionamento daquela unidade orgânica,
atenta à importância de que a mesma se reveste para o SEF;
Considerando que o licenciado Paulo Alexandre Nunes Nicolau,
inspector do nível 1, preenche os requisitos legais e é detentor de
aptidão e competência técnica para o exercício das funções inerentes
ao cargo de chefe do Departamento de Pesquisa e Análise:
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 20.o e 27.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, nomeio o licenciado Paulo Alexandre
Nunes Nicolau chefe do Departamento de Pesquisa e Análise, em
regime de substituição.
22 de Setembro de 2005. — O Director-Geral, Manuel Jarmela
Palos.
Síntese curricular
Nome — Paulo Alexandre Nunes Nicolau.
Data de nascimento — 24 de Julho de 1965.
Dados académicos/profissionais:
Licenciatura em Relações Internacionais — Universidade
Lusíada, Lisboa;
Pós-graduação em Relações Internacionais — Instituto Superior
Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técnica de Lisboa;
Mestrando em Relações Internacionais, especialização Político-Diplomática — Universidade Lusíada, Lisboa;
Inspector da carreira de investigação e fiscalização, Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras, do Ministério da Administração
Interna;
Auditor de defesa nacional/Instituto da Defesa Nacional;
Programa Avançado de Segurança e Defesa da Universidade
Católica Portuguesa, Lisboa.

