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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.

