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Direcção Regional de Educação do Norte
Escola Secundária de Miranda do Douro
Aviso n.o 8785/2005 (2.a série). — Em cumprimento do disposto
na circular n.o 30/98/DEGRE, de 3 de Novembro, e no n.o 1 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que se encontra afixada no placard da sala de professores a lista
de antiguidade de pessoal docente deste estabelecimento de ensino
referente a 31 de Agosto de 2005.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da publicação do presente
aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente máximo
deste serviço.
22 de Setembro de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo,
António Manuel Marques Santos.

Agrupamento de Escolas de Moure
Aviso n.o 8786/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 1 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, e
de acordo com a circular n.o 30/98/DEGRE, de 3 de Novembro, torno
público que se encontra afixada no placard da sala de professores
a lista de antiguidade do pessoal docente deste Agrupamento de Escolas reportada a 31 de Agosto de 2005.
O referido pessoal dispõe de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para apresentar recurso ao dirigente
máximo do serviço.
23 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo,
Rosa Branca Pinho e Silva.

Escola Secundária Tenente-Coronel Adão Carrapatoso
Aviso n.o 8787/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, avisa-se o
pessoal docente em serviço nesta Escola de que a lista de antiguidade
se encontra afixada.
Nos termos do n.o 1 do artigo 96.o dispõem de 30 dias a contar
da data da publicação para reclamação.
26 de Setembro de 2005. — Pelo Presidente do Conselho Executivo,
(Assinatura ilegível.)

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Observatório da Ciência e do Ensino Superior
Despacho n.o 21 271/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
no artigo 35.o do Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho, designo
a técnica profissional principal do quadro de pessoal não docente
do Instituto Superior Técnico, requisitada desde 19 de Setembro de
2005 no Observatório da Ciência e do Ensino Superior (OCES), Ana
Cristina de Almeida Duarte Nunes para executar funções de secretariado da direcção do OCES.
O presente despacho produz efeitos a partir de 19 de Setembro
de 2005.
26 de Setembro de 2005. — A Directora, Teresa de Lemos.

MINISTÉRIO DA CULTURA
Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo
Despacho n.o 21 272/2005 (2.a série). — Tendo sido seleccionada, ao abrigo da Lei n.o 2/2004, para o cargo de directora do Arquivo
Distrital de Portalegre, dependente do Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, a candidata Sandra Maria Rebelo Chaves, determino a sua nomeação para o referido cargo, por urgente conveniência
de serviço, em comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo.
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A escolha recaiu na referida candidata por corresponder ao perfil
pretendido e em função do seu curriculum vitae, que evidencia em
especial grande experiência na área da arquivística, conhecimento
do arquivo a cuja direcção se candidata e ainda alguma experiência
em funções de gestão e coordenação de serviços.
A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 1 de Setembro
de 2005.
18 de Julho de 2005. — O Director-Geral, Silvestre Lacerda.
ANEXO
Nota curricular e profissional
Dados biográficos:
Nome — Sandra Maria Rebelo Chaves;
Data de nascimento — 22 de Outubro de 1970;
Naturalidade — Vermoim, concelho da Maia.
Dados académicos:
Curso de especialização em Ciências Documentais, opção
Arquivo, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
Curso de Ciências Históricas da Universidade Portucalense
Infante D. Henrique, Porto.
Situação profissional actual — técnica superior de arquivo principal
do quadro de pessoal do Arquivo Distrital de Portalegre.
Experiência profissional:
Recenseamento das câmaras municipais e misericórdias do distrito de Portalegre;
Recenseamento do Governo Civil e Assembleia Distrital de
Portalegre;
Elaboração de catálogos de fundos conventuais;
Inventariação de diversos fundos documentais;
Apoio ao projecto de microfilmagem dos fundos paroquiais realizado pela Sociedade Genealógica da UTAH, no Arquivo Distrital de Portalegre;
Controlo de qualidade dos rolos de microfilmes dos fundos paroquiais do Arquivo Distrital de Portalegre;
Apoio nos processos de incorporação de documentação das conservatórias de registo civil, dos cartórios notariais e dos tribunais de comarca;
Utilização do programa informático CALM para disponibilização
dos inventários dos fundos das câmaras municipais, do governo
civil e paroquiais (em curso);
Colaboração nas actividades do serviço de apoio educativo,
nomeadamente na organização de visitas de estudo;
e ainda:
Tem adquirido experiência profissional no que respeita ao exercício de funções de gestão e coordenação, que aplica, desde
o ano 2000, sobretudo nos períodos em que substitui o director
nos seus impedimentos por motivo de férias, faltas e licenças;
Tem prestado apoio informático na área administrativa na implementação do sistema de informação contabilística (SIC);
Docente em acções de formação na área dos arquivos;
Orientação de estágio profissional do Instituto do Emprego e
Formação Profissional.
Trabalhos publicados em colaboração:
Recenseamento dos arquivos locais — Câmaras municipais e misericórdias, vol. 4, distrito de Portalegre, Ministério da Cultura,
Lisboa, 1996;
Guia de Fundos do Arquivo Distrital de Portalegre, ed. Arquivo
Distrital de Portalegre, Portalegre, 1999, 2000, 2002, 2003 e
2004.

Instituto Português do Património Arquitectónico
Despacho (extracto) n.o 21 273/2005 (2.a série). — Por despacho de 7 de Setembro de 2005 da vice-presidente deste Instituto,
por delegação, obtida a anuência do serviço de origem:
Ana Maria Pinheiro Leite e Cardo, assessora do quadro de pessoal
da Secretaria-Geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes
e Comunicações — prorrogada a requisição, por mais um ano, para
exercer funções nos Serviços Centrais deste Instituto, com efeitos
a 1 de Outubro de 2005.
26 de Setembro de 2005. — O Director do Departamento Financeiro e de Administração, Carlos Aleixo Viegas.

