N.o 82 — 28 de Abril de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 9523/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, determino
o destacamento de Maria Elisabete Almeida Lopes, encadernadora
do quadro único de pessoal dos serviços centrais, regionais e tutelados
do Ministério da Educação, para, assegurando a continuidade das
funções que vinha exercendo, prestar apoio administrativo junto do
meu Gabinete.
12 de Março de 2005. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.
Despacho n.o 9524/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, determino
a requisição de Maria dos Anjos Almeida Costa Simões Gameiro,
auxiliar administrativa do quadro de pessoal da Secretaria-Geral da
Presidência do Conselho de Ministros, para, assegurando a continuidade das funções que vinha exercendo, prestar apoio administrativo
junto do meu Gabinete.
12 de Março de 2005. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.
Despacho n.o 9525/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.o e no artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio Maria Teresa Montez Pereira
de Castro Figueiredo, assistente administrativa especialista do quadro
de pessoal do ex-Observatório das Ciências e das Tecnologias, para,
no âmbito da sua especialidade, exercer funções relacionadas com
a organização da documentação e informação.
2 — A nomeada auferirá a remuneração mensal de E 1900, actualizável na mesma percentagem do índice 100 da escala salarial das
carreiras do regime geral da função pública, acrescida do subsídio
de refeição que estiver em vigor.
3 — Nos meses de Junho e Novembro, para além da mensalidade
referida no número anterior, será paga outra mensalidade de E 1900,
a título de abono suplementar.
4 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura e é válido pelo prazo de um ano, renovável até à sua caducidade conforme o previsto na parte final do artigo 11.o do Decreto-Lei
n.o 262/88, de 23 de Julho.
12 de Março de 2005. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.
Despacho n.o 9526/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, determino
o destacamento de Maria da Conceição Simões Boto, auxiliar administrativa do quadro de pessoal da ex-Secretaria-Geral do ex-Ministério da Ciência e da Tecnologia, para, assegurando a continuidade
das funções que vinha exercendo, prestar apoio administrativo junto
do meu Gabinete.
12 de Março de 2005. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.
Despacho n.o 9527/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, determino
o destacamento de Albertina Lopes Neves Silva Prates, assistente
administrativa principal do quadro de pessoal da ex-Secretaria-Geral
do ex-Ministério da Ciência e da Tecnologia, para, assegurando a
continuidade das funções que vinha exercendo, prestar apoio administrativo junto do meu Gabinete.

6781

Despacho n.o 9529/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no n.o 1 do artigo 2.o e nos artigos 5.o e 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88,
de 23 de Julho, nomeio Ana Maria de Jesus Camilo, técnica profissional especialista principal do quadro de pessoal da ex-Secretaria-Geral do ex-Ministério da Ciência e da Tecnologia, para exercer
funções de minha secretária pessoal.
12 de Março de 2005. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.
Despacho n.o 9530/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no n.o 1 do artigo 2.o e nos artigos 4.o e 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88,
de 23 de Julho, nomeio a licenciada em Economia Maria Emília Leal
Pereira de Moura, inspectora principal do quadro de pessoal público
do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, para exercer funções
de adjunta do meu Gabinete, sendo, para o efeito, requisitada àquele
Instituto.
1 de Abril de 2005. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.

Gabinete do Secretário de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Despacho n.o 9531/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no n.o 1 do artigo 2.o e nos artigos 3.o e 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88,
de 23 de Julho, nomeio o mestre em Engenharia e Gestão de Tecnologia Miguel Nuno da Silva Leocádio para exercer funções de chefe
do meu Gabinete.
1 de Abril de 2005. — O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.

MINISTÉRIO DA CULTURA
Gabinete das Relações Culturais Internacionais
Despacho n.o 9532/2005 (2.a série). — No uso da faculdade conferida pelo n.o 1 do artigo 35.o do Código do Procedimento Administrativo e do n.o 3 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 58/97, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 255/2002, de 22 de
Novembro, e republicado em anexo a este diploma, delego na subdirectora do Gabinete das Relações Culturais Internacionais, licenciada Maria Lourdes Falcão Simões de Carvalho, a competência para
assinar o correio e assuntos inerentes à Secção de Contabilidade,
tais como pedidos de libertação de créditos (PLC), a enviar à Direcção-Geral do Orçamento, 1.a Delegação, no período de 18 a 21 de
Abril de 2005.
11 de Abril de 2005. — A Directora, Patrícia Salvação Barreto.

Instituto Português de Museus

Despacho n.o 9528/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, determino
a requisição de Orlando Pires Brandão, assistente administrativo especialista do quadro de pessoal da Secretaria-Geral da Presidência do
Conselho de Ministros, para, assegurando a continuidade das funções
que vinha exercendo, prestar apoio administrativo junto do meu
Gabinete.

Anúncio n.o 60/2005 (2.a série). — O Instituto Português de
Museus pretende recrutar, mediante requisição ou transferência, dois
funcionários da carreira de assistente administrativo, com experiência
na área de contabilidade, vencimentos e conhecimento do sistema
de recursos humanos na Administração Pública (SRH).
É indispensável vínculo à função pública. Os interessados deverão
enviar, no prazo de 10 dias úteis a contar da publicação do presente
anúncio, requerimento dirigido ao director do Instituto Português
de Museus, Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa, com menção
expressa da categoria que possuem e do respectivo contacto telefónico
nas horas de expediente, acompanhado de curriculum vitae, e declaração de vínculo à Administração Pública, documentos esses entregues
pessoalmente ou remetidos pelo correio em carta registada com aviso
de recepção.
A selecção dos candidatos será efectuada através de avaliação curricular e entrevista.

12 de Março de 2005. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.

13 de Abril de 2005. — O Director, Manuel de Lemos Bairrão Oleiro.

12 de Março de 2005. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.

