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Direcção Regional — nomeado definitivamente, mediante concurso, na categoria de técnico superior de 1.a classe da mesma
carreira e quadro, escalão 1, índice 460, continuando a exercer
o referido cargo de chefe de divisão. (Processo isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Abril de 2005. — O Director Regional, José Paula Brito.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Centro Nacional de Protecção
contra os Riscos Profissionais, I. P.
Deliberação n.o 654/2005. — Por deliberação de 13 de Abril de
2005 do conselho directivo:
José António Assunção Carriço, técnico de informática do grau 2
do quadro de pessoal do Centro Nacional de Protecção contra
os Riscos Profissionais, I. P. — nomeado definitivamente, precedendo concurso, na categoria de técnico de informática do grau 3,
da carreira de técnico de informática, do mesmo quadro de pessoal,
aprovado pela Portaria n.o 1022/99, de 18 de Novembro, nos termos
conjugados do n.o 3 do artigo 4.o e do n.o 8 do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com o artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 97/2001, de 26 de Março, considerando-se automaticamente
exonerado da categoria de origem a partir da data da aceitação
do lugar. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Abril de 2005. — A Chefe de Divisão do Gabinete de Gestão
de Pessoal, Maria Vitória Costa.

Inspecção-Geral do Trabalho
Despacho (extracto) n.o 10 329/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Abril de 2005 do inspector-geral do Trabalho:
Licenciada Graziela de Jesus Queimado Valente Inácio, inspectora-adjunta especialista principal da carreira de inspector-adjunto do
quadro de pessoal do ex-IDICT — nomeada, em comissão de serviço extraordinária, para o exercício de funções correspondentes
à categoria de inspector da carreira de inspector superior, pelo
período de um ano, nos termos do n.o 2 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro, com vista à sua reclassificação
na categoria de inspector do mesmo quadro. A presente nomeação
reporta-se a 10 de Dezembro de 2004, nos termos da alínea a)
do n.o 2 do artigo 128.o do CPA. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
21 de Abril de 2005. — O Director de Serviços, Luís Eduardo Minga
Jerónimo.
Despacho (extracto) n.o 10 330/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Abril de 2005 do inspector-geral do Trabalho:
Ana Paula Cardoso Profírio Rodrigues, auxiliar administrativa do quadro de pessoal do ex-IDICT — nomeada, em comissão de serviço
extraordinária, pelo período de um ano, para o exercício de funções
correspondentes à carreira administrativa, com vista à sua reclassificação na categoria de assistente administrativa, do mesmo
quadro.
A presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de Julho de
2004, por se verificarem os pressupostos da retroactividade constantes da alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do CPA. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Abril de 2005. — O Director de Serviços, Luís Eduardo Minga
Jerónimo.
Despacho (extracto) n.o 10 331/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Abril de 2005 do inspector-geral do Trabalho:
Licenciada Ana Isabel Martins Figueiras, assistente administrativa
especialista do quadro de pessoal do ex-Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho — nomeada, em
comissão de serviço extraordinária com vista à reclassificação profissional na categoria de técnica superior de 2.a classe do mesmo
quadro, pelo período de um ano, com efeitos a partir de 8 de
Setembro de 2004, nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o

N.o 89 — 9 de Maio de 2005

do CPA, ficando exonerada da anterior categoria a partir da mesma
data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Abril de 2005. — O Director de Serviços, Luís Eduardo Minga
Jerónimo.
Despacho (extracto) n.o 10 332/2005 (2.a série). — Por despacho de 18 de Abril de 2005 do inspector-geral do Trabalho:
Maria Fernanda Pires Viana Veiga, auxiliar administrativa do quadro
de pessoal do ex-IDICT — nomeada, em comissão de serviço
extraordinária, pelo período de um ano, para o exercício de funções
correspondentes à carreira administrativa, com vista à sua reclassificação na categoria de assistente administrativa, do mesmo
quadro.
A presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de Agosto
de 2004, por se verificarem os pressupostos da retroactividade constantes da alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do CPA. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
21 de Abril de 2005. — O Director de Serviços, Luís Eduardo Minga
Jerónimo.

Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.
Departamento de Recursos Humanos
Direcção de Serviços de Pessoal
Despacho (extracto) n.o 10 333/2005 (2.a série). — Por despacho do director do Departamento de Recursos Humanos, exarado
em 18 de Abril de 2005, ao abrigo das competências que lhe foram
delegadas:
António Henrique Pires da Fonseca Soares, técnico de emprego especialista do quadro do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. — exonerado da Função Pública, a seu pedido, com
efeitos a 13 de Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
20 de Abril de 2005. — O Director, Antero Felizardo Lúcio Brotas.
Despacho (extracto) n.o 10 334/2005 (2.a série). — Por despacho do director do Departamento de Recursos Humanos, exarado
em 18 de Abril de 2005, ao abrigo das competências que lhe foram
delegadas:
Maria de Jesus Semedo Dias, técnica de emprego de 1.a classe do
quadro do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. —
exonerada da função pública, a seu pedido, com efeitos a 13 de
Abril de 2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
20 de Abril de 2005. — O Director, Antero Felizardo Lúcio Brotas.

Instituto da Segurança Social, I. P.
Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Lisboa
Despacho n.o 10 335/2005 (2.a série). — 1 — A Portaria
n.o 998/2001, de 17 de Agosto, define e regula a estrutura orgânica
do CDSSS de Lisboa, fixando as suas atribuições e os princípios gerais
de organização e funcionamento.
2 — O artigo 2.o prevê como área funcional a unidade de apoio
aos estabelecimentos integrados da qual faz parte o Instituto da
Sagrada Família.
3 — Considerando que o Instituto da Sagrada Família prossegue
actividades nas áreas de infância e juventude e que para o cargo
de directora deste estabelecimento encontrava-se nomeada a enfermeira Maria Bárbara Vinagre Preto Correia cuja aposentação se efectiva em 1 de Abril de 2005;
4 — Considerando a complexidade de funcionamento de um estabelecimento com estas atribuições;
5 — Considerando que através do despacho n.o 7339/2003 o director
do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Lisboa,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 89, de 15 de Abril
de 2003, delegou em mim os poderes para despachar e decidir os
processos da área de recursos humanos e da unidade de apoio aos
estabelecimentos integrados:
6 — Determino que a licenciada Maria Zulmira Lança Penaforte
Costa, em funções na unidade de acção social, fique afecta ao Instituto
da Sagrada Família a partir de 5 de Abril de 2004.

