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cedimentos referentes aos convites atrás indicados no quadro da reformulação das novas prioridades políticas do novo governo.
12 de Dezembro de 2005. — O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Jaime de Jesus Lopes Silva.

Direcção Regional de Agricultura do Algarve
Despacho (extracto) n.o 26 685/2005 (2.a série). — Por despacho de 4 de Novembro de 2005 do director de serviços de Planeamento e Política Agro-Alimentar da Direcção Regional de Agricultura do Algarve, no uso da competência que lhe é conferida pela
Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, que altera a Lei n.o 2/2004, de
15 de Janeiro:
David Salvador Domingues, técnico de 1.a classe da carreira de engenheiro técnico agrário do quadro de pessoal da Direcção Regional
de Agricultura do Algarve — autorizado a passar à situação de
licença sem vencimento por 90 dias com efeitos a partir de 7 de
Novembro de 2005. (Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
5 de Dezembro de 2005. — O Director Regional, Joaquim Castelão
Rodrigues.

Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes
Despacho n.o 26 686/2005 (2.a série). — Considerando a vacatura do lugar de chefe de divisão de Organização Informática a que
se refere o artigo 8.o do Decreto Regulamentar n.o 13/97, de 6 de
Maio;
Considerando que a Divisão de Organização Informática se encontra essencialmente assegurada por pessoal integrado na carreira de
especialista de informática;
Considerando que o funcionário Leonel Miranda Esteves, ainda
que não possuidor de licenciatura, se encontra integrado na carreira
de especialista de informática a que se refere o Decreto-Lei
n.o 97/2001, de 26 de Maio;
Considerando ainda que possui experiência profissional no âmbito
das atribuições cometidas à Divisão de Organização Informática, correspondendo assim ao perfil pretendido e evidenciado na nota curricular em anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante:
Nomeio, em regime de substituição, para o cargo de chefe de divisão
de Organização Informática o especialista de informática Leonel
Miranda Esteves, nos termos do n.o 2 do artigo 20.o e dos artigos 21.o
e 27.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a nova redacção
dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto.
O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Dezembro de 2005. — O Director Regional, Carlos Guerra.
Nota curricular
Dados pessoais — Leonel Miranda Esteves, casado, nascido em 28
de Agosto de 1962, natural de São Salvador, Mirandela, residente
no Loteamento Varandas do Tua, lote 23-A, 2.o, esquerdo, 5370
Mirandela.
Formação académica:
Bacharelato em Engenharia Mecânica;
Frequência do 2.o ano no curso de Informática e Comunicações
na Escola Superior de Tecnologia e Comunicações de Mirandela.
Formação profissional — frequentou os seguintes cursos:
Programação de computadores;
Programação em linguagem C;
Técnicas avançadas de programação;
Ferramentas de desenvolvimento de aplicações (Unix);
Programação em Korn Shell (Unix), X.25 (Unix), comunicações
em Unix;
Sistemas informáticos distribuídos;
Introdução à concepção de base de dados relacionais;
FrontPage 98;
Introdução ao ArcIMS, Oracle Developer 6i e Oracle Gestão
de Base de Dados.
Experiência profissional:
De Outubro de 1985 a Maio de 1988 leccionou nas seguintes
escolas:
Escola Secundária da Sé, Bragança;
Escola Secundária da Bela Vista, Setúbal;
Escola Secundária de Mirandela;
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De Maio de 1988 até à presente data — funcionário da Direcção
Regional de Agricultura de Trás-os-Montes, afecto ao Núcleo
e Divisão de Informática;
Em 1993 esteve como responsável das oficinas de Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes;
Como formador, leccionou mais de seiscentas horas de formação
em diversas acções, todas no âmbito da informática;
Acompanhou a instalação de toda a infra-estrutura de rede da
Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes;
É o responsável pela gestão do sistema de operativo Unix e
pela gestão dos servidores da intranet e de domínio;
Colaborou no desenvolvimento da actual aplicação de gestão
de pessoal e vencimentos, na elaboração de alguns módulos;
Desenvolveu a aplicação de gestão de stocks e de vencimentos
de pessoal com recibo verde;
Promoveu e assegurou a realização de acções referentes à racionalização, simplificação e modernização de circuitos administrativos e suporte de informação.
Despacho n.o 26 687/2005 (2.a série). — Nos termos do n.o 3
do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 75/96, de 18 de Junho, conjugado
com o artigo 41.o do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro,
designo o subdirector regional de Agricultura de Trás-os-Montes engenheiro António Manuel Sousa Ribeiro Graça meu substituto nas
minhas ausências e impedimentos, abrangendo todos os poderes delegados e subdelegados.
Revogo o despacho n.o 20 126/2005, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 182, de 21 de Setembro de 2005.
O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.
13 de Dezembro de 2005. — O Director Regional, Carlos Guerra.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Faculdade de Medicina
Despacho n.o 26 688/2005 (2.a série). — Por despachos do conselho directivo da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, proferidos por delegação de competências (despacho
n.o 17 513/2005, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 156,
de 16 de Agosto de 2005):
De 21 de Novembro de 2005:
Ausenda da Conceição Oliveira Serrano, a desempenhar funções correspondentes a auxiliar técnico, em regime de contrato a termo
certo, na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra — renovado o contrato de seis meses, com efeitos a 20 de Fevereiro de 2006. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de
Contas.)
De 24 de Novembro de 2005:
Bruno José Lemos Freitas, a desempenhar funções correspondentes
a auxiliar técnico, em regime de contrato a termo certo, na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra — renovado o contrato de seis meses, com efeitos a 1 de Fevereiro de 2006. (Não
carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
De 4 de Dezembro de 2005:
Cláudia Sofia Moreira Duarte, a desempenhar funções correspondentes a técnico principal, em regime de contrato a termo certo,
na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra — renovado o contrato de seis meses, com efeitos a 14 de Janeiro de
2006. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
Luís Alcides de Mesquita Nogueira, técnico superior de 1.a classe,
área de apoio ao ensino e investigação do quadro da Faculdade
de Medicina da Universidade de Coimbra — promovido a técnico
superior principal da mesma área, da carreira técnica superior do
quadro da Faculdade de Medicina, considerando-se exonerado do
anterior lugar a partir da data do termo de aceitação de nomeação.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Dezembro de 2005. — A Directora de Administração, Célia
Maria Ferreira Tavares Cravo.

