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7 de Dezembro, com a redacção dada pelo artigo único do Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, para o quadro de pessoal do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, sendo integrada na carreira
de apoio à investigação e fiscalização, na categoria de especialista-adjunto do nível 2, ficando posicionada no escalão 2, índice 290.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Dezembro de 2004. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 13/2005 (2.a série). — Por despachos
de 3 e 17 de Dezembro de 2004, respectivamente do Presidente do
Governo dos Açores e do director-geral do Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras, no uso de competência constante no artigo 7.o da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro:
Demétrio Feijó Alvarez, técnico profissional especialista principal do
quadro de pessoal da Direcção Regional das Comunidades — transferido, nos termos do disposto no artigo 25.o do Decreto-Lei
n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo artigo
único do Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, para o quadro
de pessoal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, sendo integrado
na carreira de apoio à investigação e fiscalização, na categoria de
especialista-adjunto do nível 1, ficando posicionada no escalão 3,
índice 337. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Dezembro de 2004. — O Chefe do Departamento de Gestão
e Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direcção-Geral dos Serviços Prisionais
Despacho (extracto) n.o 14/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 30 de Agosto de 2004, no exercício de competência delegada:
Carla Cristina Pena Leocádio Sequeira, técnica profissional principal,
escalão 1, índice 238, do quadro de pessoal do Hospital de Santa
Cruz — transferida, para a mesma categoria e carreira de secretária-recepcionista, com o mesmo escalão e índice, para o quadro
de pessoal desta Direcção-Geral, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2004.
20 de Outubro de 2004. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda
Farinha.
Despacho (extracto) n.o 15/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 7 de Julho de 2004, no exercício de competência delegada:
Maria da Guia Fonseca Moura Camilo, técnica profissional de
1.a classe, escalão 2, índice 228, do quadro de pessoal do Gabinete
de Política Legislativa e Planeamento — transferida, para a categoria de assistente administrativa principal, com o mesmo escalão,
índice 233, para o quadro de pessoal desta Direcção-Geral, com
efeitos a partir de 16 de Agosto de 2004.
20 de Outubro de 2004. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda
Farinha.
Despacho (extracto) n.o 16/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 19 de Novembro de 2004, no exercício de competência
delegada:
Virgínia Maria Pereira Martins Conde da Costa, técnica superior de
1.a classe, escalão 2, índice 475, do quadro de pessoal do Instituto
Nacional de Administração — transferida, para a mesma categoria,
escalão e índice, para o quadro de pessoal desta Direcção-Geral,
com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2004.
26 de Outubro de 2004. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda
Farinha.
Despacho (extracto) n.o 17/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 6 de Outubro de 2004, no exercício de competência delegada:
Silvina Maria Coelho Santos Leite Tinoco, enfermeira graduada, escalão 4, índice 165, do quadro de pessoal da Unidade Local de Saúde
de Matosinhos, S. A. — transferida, com a mesma categoria, escalão
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e índice, para o quadro de pessoal dos serviços externos desta Direcção-Geral, com efeitos a partir de 6 de Outubro de 2004.
28 de Outubro de 2004. — A Subdirectora-Geral, Maria Fernanda
Farinha.

Directoria Nacional da Polícia Judiciária
Despacho n.o 18/2005 (2.a série). — Por despachos do director
regional de agricultura da Beira Interior e do director nacional-adjunto, José de Almeida Rodrigues, da Polícia Judiciária, respectivamente, de 15 e de 24 de Novembro de 2004:
Maria de Lurdes Alves Batista Barreiros, técnica profissional principal
do quadro da Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior,
a exercer funções em regime de requisição na Polícia Judiciária — transferida como especialista auxiliar de escalão 2 para o
quadro da Polícia Judiciária. (Não está sujeito a fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
17 de Dezembro de 2004. — O Director do Departamento de
Recursos Humanos, Domingos António Simões Baptista.

Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça
Aviso n.o 5/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 21 de
Dezembro de 2004:
Manuel Joaquim Barbosa Serrasqueiro da Costa e António Joaquim
Alves Dinis Vermelho do Corral, especialistas de informática de
grau 1 do quadro de pessoal do Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça — nomeados definitivamente, com efeitos à data
do despacho, precedendo concurso, na categoria de especialista
de informática do grau 2, nível 1, do mesmo quadro de pessoal.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Dezembro de 2004. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Júlia Ladeira.
Aviso n.o 6/2005 (2.a série). — Por meu despacho de 21 de
Dezembro de 2004:
Carlos Miguel Ferreira Soares de Brito e Rosa Maria Ferreira da
Rocha Coutinho, especialistas de informática de grau 2, do quadro
de pessoal do Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça — nomeados definitivamente, com efeitos à data do despacho,
precedendo concurso, na categoria de especialistas de informática
do grau 3, nível 1, do mesmo quadro de pessoal. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Dezembro de 2004. — A Presidente do Conselho Directivo,
Maria Júlia Ladeira.

MINISTÉRIO DAS CIDADES, ADMINISTRAÇÃO LOCAL,
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Instituto de Gestão e Alienação do Património
Habitacional do Estado
Despacho n.o 19/2005 (2.a série). — Ao abrigo do despacho n.o
24 519/2004, de 8 de Novembro, do Ministro das Cidades, Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 278, de 26 de Novembro de
2004, e no uso da faculdade que me é conferida pelo despacho
n.o 1/CD/2004, de 30 de Novembro, publicado sob o n.o 25 837/2004
no Diário da República, 2.a série, n.o 292, de 15 de Dezembro de
2004, e do n.o 2 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 88/87, de 26 de
Fevereiro, e dos artigos 36.o a 41.o do Código do Procedimento Administrativo, subdelego:
1 — Na directora de serviços de Gestão e Administração, Dr.a Maria
de Lurdes Ramos Ferreira Neves, e, nas suas faltas e impedimentos,
na chefe da Divisão de Pessoal e Administração, Dr.a Edi Vieira
da Luz Gomes, competência para:
a) Visar e autorizar o processamento dos boletins itinerários
mensais, desde que as respectivas deslocações em serviço
tenham sido devidamente autorizadas;
b) Autorizar a restituição de documentos aos candidatos que
desistam do provimento ou não o tenham obtido no prazo
de validade dos mesmos;

