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viços Administrativos e Financeiros dos Serviços de Acção Social do
Instituto Politécnico de Tomar, em regime de comissão de serviço
e pelo período de três anos, a licenciada Margarida Maria Ferreira
Coelho, técnica superior de 1.a classe do Instituto Politécnico de
Tomar.
A presente nomeação produz efeitos a partir da data de 1 de Janeiro
de 2005.
Junta-se em anexo nota curricular da nomeada.
3 de Janeiro de 2005. — O Administrador dos Serviços de Acção
Social, (Assinatura ilegível.)
ANEXO

N.o 63 — 31 de Março de 2005

dinado ao tema «Os cursos de pessoal na administração pública
central e local», promovido pelo SFN — Sociedade de Formação
e Consultoria, em Lisboa, em 19 de Fevereiro de 1999; frequentou
o curso de formação, com duração de dezoito horas, subordinado
ao tema «A contabilidade pública e a prestação de contas — Contabilidade orçamental», promovido pelo SFN — Sociedade de Formação e Consultoria, em Lisboa, de 8 a 10 de Março de 1999.
Participou no 1.o Colóquio de Gestão Turística e Cultural, promovido
pelo CETC — Centro de Estudos de Turismo e Cultura, realizado
nas cidades de Tomar, Torres Novas e Abrantes, nos dias 19 e
20 de Junho de 1998.
Técnica oficial de contas — cédula pessoal de técnica oficial de contas
n.o 33 792, da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas.

Nota curricular
Dados pessoais — Margarida Maria Ferreira Coelho, de nacionalidade portuguesa, residente em Tomar.
Habilitações académicas — licenciatura em Gestão de Empresas pelo
Instituto Superior de Línguas e Administração de Santarém (ISLA).
Experiência profissional — entre Março de 1975 a Setembro de 1977,
professora na Escola Preparatória de Neutel de Abreu em Figueiró
dos Vinhos; entre Outubro de 1977 a Dezembro de 1982, exerceu
funções de assessora do núcleo de Acção Social Escolar no Liceu
Nacional da Figueira da Foz (Outubro 1977 a Maio de 1979) e
na Escola Secundária de Santa Maria do Olival, em Tomar (Maio
de 1979 a Dezembro de 1982); entre Dezembro de 1982 a Agosto
de 1996, exerceu funções de técnica auxiliar nos Serviços de Acção
Social Escolar na Escola Secundária de Santa Maria do Olival
(Dezembro de 1982 a Agosto de 1991) e na Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Tomar (Agosto de 1991 a Agosto de 1996);
entre Janeiro de 1997 a Julho de 1998, exerceu funções de técnica
nos Serviços de Acção Social do IPT — Instituto Politécnico de
Tomar; entre Julho de 1998 a Outubro de 1999, exerceu funções
de chefe de repartição nos Serviços de Acção Social do IPT; entre
Novembro de 1999 a Março de 2000, foi nomeada, em comissão
de serviço extraordinária, chefe de divisão dos Serviços de Acção
Social do IPT; entre Abril de 2000 a Julho de 2002, exerceu funções
de chefe de repartição na Divisão Administrativa, Financeira e Patrimonial dos Serviços Centrais do IPT; entre Julho de 2002 a Julho
de 2003, foi nomeada, em regime de comissão de serviço extraordinária, chefe de divisão na Divisão Administrativa e Financeira
dos Serviços Centrais do IPT; desde Janeiro de 2004 até à presente
data, foi nomeada, em regime de comissão de serviço extraordinária,
directora de serviços na área administrativa e financeira dos Serviços
de Acção Social do IPT.
Formação profissional — frequentou um estágio subordinado ao tema
«Contabilidade e gestão financeira» com a duração de quatro meses,
promovido pela empresa POLINORMA — Gestão Integrada e
Informatização de Empresas, em Lisboa, entre 1 de Maio a 31 de
Agosto de 1992; frequentou a acção de formação, com duração
de trinta horas, subordinada ao tema «Relações com o
público — Função atendimento», promovido pelo INA — Instituto
Nacional de Administração em Lisboa, de 8 a 12 de Março de
1993; frequentou a acção de formação, com duração de trinta horas,
subordinada ao tema «Trabalho de equipa», promovido pelo
INA — Instituto Nacional de Administração em Lisboa, de 12 a
16 de Abril de 1993; frequentou o curso de formação, com duração
de setenta e seis horas, subordinado ao tema «Formação de formadores», promovido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, em Santarém, de 15 de Março a 7 de Junho de 1997;
frequentou o curso de formação, com duração de vinte e uma horas,
subordinado ao tema «Despesas públicas — Bens e serviços —
Decreto-Lei n.o 55/95», promovido pela GEDI — Gabinete de Estudos e Divulgação Informática, em Lisboa, de 5 a 7 de Novembro
de 1997; frequentou o curso de formação, com duração de vinte
e uma horas, subordinado ao tema «Gestor — Gestão orçamental/contabilidade pública», promovido pela GEDI — Gabinete de
Estudos e Divulgação Informática, em Lisboa, de 28 a 30 de Janeiro
de 1998; frequentou o curso de formação, com duração de dezoito
horas, subordinado ao tema «Fundamentos de POCP», promovido
pela GEDI — Gabinete de Estudos e Divulgação Informática, em
Lisboa, de 7 a 9 de Maio de 1998; frequentou o curso de formação,
com duração de vinte horas, subordinado ao tema «Código de boas
práticas de higiene e sistemas de segurança alimentar HACCP»,
promovido por Manuel Araújo e Consultores Associados, em Lisboa, em 2, 3, 6, 7 e 8 de Abril de 1998; frequentou o curso de
formação, com duração de catorze horas, subordinada ao terna
«Prática com o módulo POCP», promovido pela GEDI — Gabinete
de Estudos e Divulgação Informática, em Lisboa, em 14 e 15 de
Maio de 1998; frequentou o curso de formação, com duração de
catorze horas, subordinado ao tema «POCP — O novo Plano Oficial
de Contabilidade Pública», promovido pela MGI — Management
Global Information, em Lisboa, em 13 e 14 de Janeiro de 1999;
frequentou o curso de formação, com duração de seis horas, subor-

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
Despacho (extracto) n.o 6737/2005 (2.a série). — Por despacho
de 26 de Novembro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico
de Viseu:
Licenciada Sandra Cristina Roque Ventura Lourenço Santos — autorizada a celebração do contrato administrativo de provimento, por
urgente conveniência de serviço, com o Instituto Politécnico de
Viseu, Escola Superior de Enfermagem, como equiparada a assistente, em regime de tempo parcial, 30 % do vencimento de assistente
do 1.o triénio em tempo integral, para os períodos de 3 de Janeiro
a 31 de Março e de 1 de Maio a 31 de Julho de 2005.
9 de Março de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus
Domingos.
Rectificação n.o 511/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto) n.o 26 778/2004 no Diário da República,
2.a série, n.o 299, de 23 de Dezembro de 2004, referente à celebração
do contrato administrativo de provimento com o docente Nélson
Manuel Lopes Pereira Silva e o Instituto Politécnico de Viseu, Escola
Superior de Tecnologia, rectifica-se que onde se lê «com início em
1 de Outubro de 2004, por cinco meses» deve ler-se «com início
em 1 de Outubro de 2004, por um ano».
9 de Março de 2005. — A Vice-Presidente, Idalina de Jesus Domingos.

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO ALENTEJO, S. A.
Despacho n.o 6738/2005 (2.a série). — Por despacho do conselho
de administração do Hospital José Joaquim Fernandes, Beja, de 8 de
Março de 2005:
Noélia Maria Botelho Silva e Ana Cristina Damas Honrado, enfermeiras deste Hospital — autorizada a acumulação de funções no
Centro Médico Nacional, S. A. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
11 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, Manuel da Cunha Rêgo.

HOSPITAL DISTRITAL DE BRAGANÇA, S. A.
Deliberação (extracto) n.o 445/2005. — Por deliberação do conselho de administração de 7 de Fevereiro de 2005:
Manuel Pinto Sampaio da Veiga, chefe de serviço de oftalmologia — autorizado o regime de dedicação exclusiva, com um horário
semanal de quarenta e duas horas. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
10 de Março de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração, José Maria Cameirão.

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, S. A.
Aviso n.o 3356/2005 (2.a série). — Por despacho de 16 de Dezembro de 2004 do conselho de administração do Hospital Distrital de
Santarém, S. A.:
António Manuel Luís Mota, auxiliar de apoio e vigilância do quadro
de pessoal deste Hospital — anulada a concessão de licença sem
vencimento de longa duração, com efeitos a partir de 1 de Janeiro
de 2005, publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 274, de

