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dariedade Social, aberto pelo aviso n.o 2816/2006, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 45, de 3 de Março de 2006, ficou deserto.
3 de Abril de 2006. — Pela Secretária-Geral, o Secretário-Geral-Adjunto, Jorge Gouveia.

Direcção-Geral da Segurança Social,
da Família e da Criança
Aviso n.o 4753/2006 (2.a série). — Informam-se os interessados
de que, nos termos do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de
Março, as listas de antiguidade do pessoal do quadro da ex-Direcção-Geral dos Regimes de Segurança Social, da ex-Direcção-Geral
da Acção Social e da ex-Direcção Geral da Família referentes a 31 de
Dezembro de 2005 se encontram, para consulta, na Secção de Administração de Pessoal, Avenida da República, 67, 2.o, e na intranet/INFODGSS, a partir da data da publicação do presente aviso.
Da organização das listas cabe reclamação, a deduzir no prazo
de 30 dias consecutivos a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, conforme o disposto no n.o 1 do
artigo 96.o do diploma legal já citado.
30 de Março de 2006. — A Chefe de Repartição, Maria Celeste
Jacinto Monteiro.

Inspecção-Geral do Trabalho
Aviso n.o 4754/2006 (2.a série). — Por meu despacho de 21 de
Março de 2006, no uso de competência delegada, ao abrigo do disposto
na alínea b) do n.o 2 do despacho n.o 22 419/2004, de 15 de Outubro,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 258, de 3 de Novembro
de 2004:
Maria Zita de Freitas Moura, assistente administrativa principal do
quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde do Centro,
Sub-Região de Saúde de Castelo Branco — nomeada definitivamente, precedendo concurso, na mesma categoria do quadro de
pessoal desta Inspecção-Geral. (Isento de visto do Tribunal de
Contas.)
31 de Março de 2006. — A Subinspectora-Geral, Mafalda Bettencourt.

N.o 76 — 18 de Abril de 2006

MINISTÉRIOS DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE
SOCIAL E DA SAÚDE
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Despacho (extracto) n.o 8639/2006 (2.a série). — Pela deliberação de mesa n.o 246/2006, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
de 16 de Fevereiro:
Ricardo Alberto Soares Brízido, com a categoria de assistente graduado de oftalmologia da carreira médica hospitalar do quadro
residual de pessoal da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa — inicia a 22 de Fevereiro de 2006 uma licença sem vencimento de
longa duração. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
30 de Março de 2006. — O Director de Recursos Humanos, Miguel
Faro Viana.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 8640/2006 (2.a série). — 1 — Nos termos e ao
abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 294/90,
de 21 de Setembro, e de harmonia com o constante no n.o 3 do
artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada
pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, nomeio, em comissão de serviço,
para o exercício das funções de directora do Centro Regional de
Sangue de Lisboa a licenciada Maria Gracinda Gaspar de Sousa, cujo
perfil e aptidão para o desempenho do cargo são evidenciados na
sinopse curricular que se anexa ao presente despacho, dele fazendo
parte integrante.
2 — Nos termos do n.o 3 do artigo 31.o da Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro, com a redacção introduzida pela Lei n.o 51/2005, de 30
de Agosto, autorizo a nomeada a auferir o vencimento base da sua
função, correspondente à categoria de chefe de serviço da carreira
médica hospitalar de imuno-hemoterapia.
21 de Março de 2006. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.

Instituto da Segurança Social, I. P.
Sinopse curricular

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social
de Castelo Branco
Despacho n.o 8638/2006 (2.a série). — Por despacho de 27 de
Março de 2006 do vogal do conselho directivo, proferido no exercício
de competência delegada pelo conselho directivo do Instituto da Segurança Social, I. P.:
Maria Fernanda Martins Castelhano Marques, técnica de 2.a classe,
da carreira técnica, do quadro de pessoal do ex-Centro Regional
de Segurança Social do Centro — nomeada na categoria de técnico
superior de 2.a classe, da carreira técnica superior, no mesmo quadro
de pessoal, precedendo o exercício de funções em comissão de
serviço extraordinária, pelo período legalmente considerado estágio,
ficando exonerada do lugar anterior a partir da data de aceitação
na nova categoria. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
30 de Março de 2006. — O Director, José Joaquim Gonçalves
Antunes.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Leiria
Aviso n.o 4755/2006 (2.a série). — Nos termos do artigo 95.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público que foi
afixada nos lugares habituais a lista de antiguidade do Instituto da
Segurança Social, I. P., Centro Distrital de Segurança Social de Leiria,
reportada a 31 de Dezembro de 2005.
Da referida lista cabe reclamação no prazo de 30 dias a contar
da publicação do presente aviso, de harmonia com o disposto no
artigo 96.o do citado diploma.
29 de Março de 2006. — O Director, José Fernando Oliveira
Gonçalves.

Maria Gracinda Gaspar de Sousa nasceu em Lisboa em 26 de
Dezembro de 1952 e licenciou-se em Medicina pela Faculdade de
Medicina de Lisboa em 31 de Julho de 1976.
Carreira hospitalar
Após o internato policlínico no Hospital de Santa Maria (HSM)
e na Maternidade do Dr. Alfredo da Costa (de 1 de Janeiro de 1977
a 30 de Abril de 1978) e Serviço Médico Periferia, trabalhou no serviço
de medicina IV do HSM até 30 de Abril de 1982.
Após concurso público, efectuou o internato complementar no serviço de imuno-hemoterapia do Hospital de Santa Maria (de 1 de
Maio de 1982 a 30 de Abril de 1987), tendo obtido o grau de assistente
hospitalar no exame final em Julho de 1987.
Foi responsável pelo Laboratório de Imunogenética do Departamento de Imunologia da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa
de 1985 a 1987. Em Janeiro de 1988 criou o Laboratório de Serologia
Leuco-Plaquetária do serviço de imuno-hemoterapia do HSM.
Foi admitida por concurso público de provimento como assistente
hospitalar de imuno-hemoterapia do Instituto Nacional de Sangue
em Dezembro de 1988, onde ingressou em Fevereiro de 1989, sendo
responsável pelas actividades de formação do INS/IPS até 1992.
Nesse ano criou o Laboratório de Imunologia Leuco-Plaquetária
do Centro Regional de Sangue de Lisboa (CRSLisboa).
Obteve o grau de chefe de serviço (consultor) de imuno-hemoterapia, por concurso público em Maio de 1994, sendo provida por
concurso público em chefe de serviço de imuno-hemoterapia do quadro de pessoal do Instituto Português do Sangue, CRSLisboa, em
Julho de 1999.
Direcção do Centro Regional de Sangue de Lisboa
A 3 de Junho de 1996 foi nomeada pela Ministra da Saúde para
o cargo de directora do CRSLisboa, tendo sido reconduzida em 1999
e 2002.

