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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Instituto Superior de Economia e Gestão
Despacho n.o 4849/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo do Instituto Superior de Economia e
Gestão da Universidade Técnica de Lisboa de 1 de Outubro de 2004,
proferido por delegação do reitor da mesma Universidade de 25 de
Março de 2004, para preenchimento da vaga de chefe de divisão
de Serviços Académicos do quadro de pessoal não docente do Instituto
Superior de Economia e Gestão procedeu-se à publicação da vaga
na bolsa de emprego público em 27 de Março de 2004 e no Correio
da Manhã na mesma data, de acordo com o n.o 1 do artigo 21.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, tendo-se candidatado quatro
funcionários.
Analisados os curricula vitae dos candidatos face ao perfil pretendido
para preenchimento do lugar, ao exercício das competências da unidade orgânica para a qual foi feita a oferta de emprego, bem como
a anterior experiência no exercício de cargos de chefia, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeio
a licenciada Maria Hirondina Maciel da Silveira Duarte chefe de
divisão de Serviços Académicos, em comissão de serviço, pelo período
de três anos, por conveniência urgente de serviço, com efeitos a partir
de 1 de Outubro de 2004. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, Vítor
da Conceição Gonçalves.
Nota curricular
Nome — Maria Hirondina Maciel da Silveira Duarte.
Data de nascimento — 7 de Novembro de 1951.
Habilitações literárias — licenciatura em Finanças (ISCEF/ISE), concluída no ano de 1974-1975.
Experiência profissional:
Trabalhou de 1 de Julho de 1975 a 25 de Julho de 1984 na
Biblioteca do ISE, nas áreas de:
Classificação e indexação de publicações não periódicas e
artigos de publicações periódicas;
Organizações de catálogos sistemáticos e Thesaurus;
De 25 de Junho de 1984 a 30 de Setembro de 1985 — chefe
de divisão de Apoio Documental do Gabinete de Defesa do
Consumidor do Ministério da Qualidade de Vida, cessando
a comissão devido à extinção do referido Gabinete;
A partir de 1 de Janeiro de 1985 trabalhou no ISEG, no núcleo
de apoio técnico ao conselho directivo (NAT), desempenhando
funções de apoio pedagógico e de apoio técnico geral, planeamento e gestão de espaços;
Por despacho do secretário do ISEG, de 5 de Fevereiro de 1990
e até 1 de Outubro de 1991 teve ainda as seguintes funções:
Substituir o secretário nas suas ausências e impedimentos;
Despachar com o chefe da Secretaria todos os assuntos correntes desta secção;
A partir de 1 de Outubro de 1991 exerceu as funções de assessora
do conselho directivo, nomeadamente:
Elaboração de estudos e pareceres com vista a tomadas
de decisão do conselho directivo;
Organização e execução das actividades escolares:
Planeamento do ano lectivo;
Execução de horários;
Gestão de horários e espaços.
Elaboração de estatísticas;
Em 1 de Março de 1993, por despacho do presidente do conselho
directivo, foi nomeada responsável pelos Serviços Académicos
e, em 26 de Março de 1993, por despacho, teve delegação
de competência para despachar todos os assuntos de gestão
corrente da Secretaria;
Chefe de divisão desde 24 de Março de 1995, coordenando a
Divisão dos Serviços Académicos, que integra:
A Secretaria das Licenciaturas;
A Secretaria da Pós-Graduação;
O Gabinete Sócrates/Erasmus;
O Serviço de Apoio ao Estudante.
Despacho n.o 4850/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente do conselho directivo do Instituto Superior de Economia e
Gestão da Universidade Técnica de Lisboa de 1 de Outubro de 2004,
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proferido por delegação do reitor da mesma Universidade de 25 de
Março de 2004:
Para preenchimento da vaga de director de serviços da Direcção
Financeira e Administrativa do quadro de pessoal não docente do
Instituto Superior de Economia e Gestão, procedeu-se à publicação
da vaga na bolsa de emprego público em 27 de Março de 2004 e
no Correio da Manhã, da mesma data, de acordo com o n.o 1 do
artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, tendo-se candidatado
dois funcionários.
Analisados os curricula vitae dos candidatos face ao perfil pretendido
para preenchimento do lugar e ao exercício das competências da unidade orgânica para a qual foi feita a oferta de emprego, bem como
a anterior experiência no exercício de cargos de chefia, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeio
o mestre João Paulo Tomé Calado director de serviços da Direcção
de Serviços Financeiros e Administrativos, em comissão de serviço,
pelo período de três anos, por urgente conveniência de serviço, com
efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
26 de Janeiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Vítor da Conceição Gonçalves.
Nota curricular
Nome: João Paulo Tomé Calado.
Data de nascimento: 10 de Abril de 1968.
Formação académica:
Doutorando em Economia pelo Instituto Superior de Economia
e Gestão;
Mestrado em Economia — Economia Monetária e Financeira
pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, concluído em
Maio de 1995;
Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Economia
e Gestão, concluída em Julho de 1991.
Experiência profissional:
Director dos Serviços Financeiros e Administrativos do Instituto
Superior de Economia e Gestão desde 2003;
Docente do Instituto Superior de Economia e Gestão desde
Outubro de 1991 até 2003;
Docente convidado pela Universidade de Évora para leccionar
no mestrado em Economia Monetária;
Investigador e consultor no Centro de Investigação de Economia
Financeira (CIEF) e no Centro de Investigação sobre a Economia Portuguesa (CISEP), no âmbito dos quais participou
em vários estudos e projectos, dos quais se destacam a avaliação
da sustentabilidade da segurança social e da Caixa Geral de
Aposentações em Portugal, a avaliação da segurança social
em Moçambique e a apreciação prévia do impacte financeiro
do fundo de estabilização;
Consultor externo do Instituto do Consumidor na área dos mercados e produtos financeiros desde Outubro de 1998;
Formador externo do PROFISSS — Projecto de Formação Inicial Qualificante para a Solidariedade e Segurança Social desde
Julho de 1998;
Responsável e docente da cadeira de Política Monetária e Financeira no Instituto Superior de Estudos Financeiros e Fiscais
entre Outubro de 1993 e Junho de 1997;
Colaborador da Universidade Aberta e redactor do manual de
formação para a cadeira de Economia Financeira entre Outubro de 1995 e Janeiro de 1996;
Técnico bacharel na Secção de Contabilidade do Laboratório
Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos entre Maio
de 1991 e Janeiro de 1992;
Monitoria de uma acção de formação nas áreas da contabilidade
para o Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos no contexto de um programa de colaboração com
os PALOP;
Escriturário de contabilidade no Laboratório Militar de Produtos
Químicos e Farmacêuticos entre Fevereiro de 1988 e Abril
de 1991.
Artigos e trabalhos realizados:
The impact of Derivatives Contracts in the Portuguese capital Market, em co-autoria com a Dr.a Teresa Garcia e o Dr. Sérgio
Pereira, 2002;
The Efficient Market Hypothesis and anomalies of long term overreaction and underreaction: The Study of the Public Offerings
in Portugal, em co-autoria com a Dr.a Teresa Garcia, 2001;
O Impacte da Introdução de Um Contrato de Opção no Comportamento da Acção Subjacente, 2000;
Avaliação Económica da Olanzampina em Portugal, realizado em
parceria com os Profs. Doutores Gouveia Pinto e António
Barbosa e a Dr.a Maria João Heitor, 1999;

