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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Instituto Camões
Despacho n.o 16 818/2005 (2.a série). — Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 7.o, 20.o e 21.o da Lei n.o 2/2004, de
15 de Janeiro, e em conformidade com as conclusões do relatório
final do processo de selecção iniciado com a publicação de aviso no
jornal Público e na bolsa de emprego público, nomeio, com efeitos
a 1 de Julho de 2005, a licenciada Maria Helena Rocha Sequeira
para exercer, em comissão de serviço, as funções de directora dos
Serviços Centrais do Instituto Camões, por considerar que, face à
sua formação académica e à formação e experiência profissional nos
domínios da gestão económica e financeira e da gestão dos recursos
humanos, reúne os requisitos de aptidão e competência exigidos para
o exercício do cargo.
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Despacho (extracto) n.o 16 820/2005 (2.a série). — Por despacho de 2 de Março de 2005 da directora-geral das Alfândegas e
dos Impostos Especiais sobre o Consumo:
Maria José dos Santos Monginho, verificadora auxiliar aduaneira de
1.a classe — autorizada a iniciar licença sem vencimento de longa
duração, a seu pedido, com efeitos a partir de 9 de Janeiro de
2005. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

24 de Junho de 2005. — A Presidente, Simonetta Luz Afonso.
Curriculum vitae

12 de Julho de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de Recursos Humanos, Vasco Manuel de Carvalho de Costa Ramos.

Dados pessoais:
Nome — Maria Helena Rocha Sequeira;
Data de nascimento — 24 de Janeiro de 1969;
Estado civil — casada;
Naturalidade — freguesia de Sezulfe, concelho de Macedo de
Cavaleiros.
Habilitações literárias:
Licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa — 1988-1993;
Curso de pós-graduação em Direito da Saúde na Faculdade de
Direito da Universidade Católica Portuguesa — 2004;
Curso de pós-graduação em Legística e Ciência da Legislação
na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa — 2005.
Situação profissional — inspectora principal da carreira de inspecção
superior da Inspecção-Geral da Saúde.
Experiência profissional:
1994-1997 — jurista no Departamento para os Assuntos do
Fundo Social Europeu;
1997-2002 — exercício de funções como inspectora da Inspecção-Geral da Saúde;
15 de Abril de 2003 — nomeada inspectora principal da carreira
de inspecção superior da Inspecção-Geral da Saúde;
2002-2005 — adjunta e chefe de gabinete, em substituição, do
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde;
A partir de Março de 2005 — exercício de funções como inspectora principal na Inspecção-Geral da Saúde.
Formação profissional — frequentou vários cursos de formação profissional na área disciplinar, contratação pública, auditoria, procedimento administrativo, gestão de recursos humanos, sistema de
controlo interno, aquisição de bens e serviços, empreitadas de obras
públicas.
Seminários, conferências e encontros — participou em diversos seminários e conferências relacionados com modelos organizacionais,
modernização administrativa e direito do trabalho.
Outras informações:
Participou em diversos grupos de trabalho e desenvolveu vários
projectos conjuntamente com outros organismos;
Bons conhecimentos de Word, Excel, Acess, Internet Explorer,
inglês e francês.
Despacho (extracto) n.o 16 819/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de Julho de 2005 do Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros:
João Pignatelli Figueira de Freitas, adido cultural junto da Embaixada
de Portugal em Luanda — nomeado, em comissão de serviço e por
urgente conveniência de serviço, nos termos do n.o 2 do artigo 17.o
do Decreto-Lei n.o 170/97, de 5 de Julho, responsável pelo Instituto
Camões — Centro Cultural Português em Luanda. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Julho de 2005. — A Presidente, Simonetta Luz Afonso.

Direcção-Geral dos Impostos
Aviso (extracto) n.o 7074/2005 (2.a série). — Por despacho do
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de 12 de Julho de 2005:
Sílvia Paula Guerreiro Gonçalves, técnica de administração tributária-adjunta, nível 1, do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos
Impostos — autorizada a equiparação a bolseiro, com dispensa parcial de funções, pelo período de seis meses, durante dois dias por
semana. (Não carece de fiscalização prévia.)
19 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 7075/2005 (2.a série). — Por despacho da
subdirectora-geral de 12 de Julho de 2005, proferido por delegação
de competências do director-geral e por execução dos Acórdãos do
Tribunal Central Administrativo de 14 de Março de 2002 e de 21
de Novembro de 2004, ao abrigo do disposto na parte final da alínea b)
do n.o 4 do artigo 42.o do Decreto-Lei n.o 408/93, de 14 de Fevereiro,
com a redacção dada pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 42/97, de
7 de Fevereiro, são nomeados em cargos de chefia tributária os funcionários a seguir indicados, aprovados no concurso interno de acesso
limitado às ex-categorias de perito tributário de 2.a classe e de perito
de fiscalização de 2.a classe, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 53, de 3 de Março de 1995:
Providos nos seguintes cargos de chefia tributária, adquirindo
a categoria de perito tributário de 2.a classe:
Esperança Delmira G. Rato Louro Bento — CFA-I de Elvas.
Luís Manuel Bento Guerreiro — CFA-I de Alcácer do Sal.
José Luís Marques Mendes — CFA-I de Albergaria-a-Velha.
Ana Paula S. D. Ferreira Campos — CFA-I de Oeiras 1.
Vasco Augusto Lima Moreira Cerdeira — CFA-I de Ponte de Lima.
Maria Celeste Caldeira Marvanejo — CFA-I de Montemor-o-Novo.
Maria Emília Costa Ferro Calhau — CFA-I de Ílhavo.
Providos nos seguintes cargos de chefia tributária, adquirindo
a categoria de perito de fiscalização tributária de 2.a classe:
Eugénia Maria Rodrigues Teodoro — CFA-I da Trofa.
Ana Maria Costa Alexandre Coelho — CFA-II de Arruda dos Vinhos.
As presentes nomeações produzem efeitos à data de 8 de Maio
de 1999. (Isento de fiscalização prévia.)
21 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 7076/2005 (2.a série):
Ana Maria Chelo Gonçalves, técnica profissional de 1.a classe do
quadro da DGCI — reclassificada, ao abrigo do disposto no
artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, na categoria de técnica superior de 2.a classe, da carreira técnica superior,
da área funcional de gestão de recursos humanos, organização e
documentação, ficando colocada nos Serviços Centrais, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 400, da referida categoria, com efeitos
a 1 de Abril de 2005.
21 de Julho de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.

