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2.6 — As competências que me são atribuídas pelo Decreto-Lei
n.o 281/91, de 9 de Agosto;
2.7 — As competências que me são atribuídas pelo Decreto-Lei
n.o 74/99, de 16 de Março, com as alterações que lhe foram introduzidas, e no Estatuto do Mecenato.
3 — Autorizo a subdelegação nos dirigentes dos serviços referidos
no n.o 1 das competências por mim delegadas.
4 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 14 de Março
de 2005, ficando por esta forma ratificados todos os actos que, no
âmbito dos poderes delegados, tenham sido praticados pelo Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais.
18 de Abril de 2005. — O Ministro de Estado e das Finanças, Luís
Manuel Moreira de Campos e Cunha.
Despacho n.o 10 643/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
nos artigos 35.o, 36.o e 37.o do Código do Procedimento Administrativo, e tendo em conta o artigo 9.o do Decreto-Lei n.o 79/2005,
de 15 de Abril, bem como na Lei n.o 47/2005, de 24 de Fevereiro,
delego no Secretário de Estado da Administração Pública, Dr. João
Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo, o seguinte:
1 — As minhas competências relativas a todos os assuntos e à prática
de todos os actos respeitantes aos serviços, organismos e entidades
a seguir indicados:
1.1 — Inspecção-Geral da Administração Pública (IGAP);
1.2 — Direcção-Geral da Administração Pública (DGAP);
1.3 — Instituto Nacional de Administração (INA);
1.4 — Estrutura da Intervenção Operacional da Administração
Pública (IOAP);
1.5 — Serviços Sociais do Ministério das Finanças (SOFE).
2 — Autorizo a subdelegação das competências ora delegadas nos
dirigentes das entidades referidas no número anterior.
3 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 14 de Março
de 2005, ficando por esta forma ratificados todos os actos que, no
âmbito dos poderes delegados, tenham sido praticados pelo Secretário
de Estado da Administração Pública.
18 de Abril de 2005. — O Ministro de Estado e das Finanças, Luís
Manuel Moreira de Campos e Cunha.

Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto
e do Orçamento e da Administração Pública
Despacho conjunto n.o 321/2005. — Considerando que pelo despacho conjunto n.o 258/2005, de 24 de Fevereiro, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 55, de 18 de Março de 2005, foi afecta
à Direcção-Geral da Administração Pública o funcionário Joaquim
Sousa Pereira;
Considerando que, em consequência, ao referido funcionário foi
autorizada a sua integração no Hospital Central Especializado de
Crianças Maria Pia, ao abrigo do disposto no artigo 5.o do Decreto-Lei
n.o 13/97, de 17 de Janeiro, em conjugação com o n.o 1 do artigo 15.o
do Decreto-Lei n.o 493/99, de 18 de Novembro;
Considerando que, posteriormente, foi publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 67, de 6 de Abril de 2005, o despacho conjunto
o
n. 289/2005, de 15 de Dezembro de 2004, afectando, de novo, o
referido funcionário a esta Direcção-Geral;
Considerando que, face ao exposto, se torna necessário proceder
à revogação do despacho conjunto n.o 289/2005, de 15 de Dezembro
de 2004:
Assim, determina-se a revogação do despacho conjunto
n.o 289/2005, de 15 de Dezembro de 2004, que afectou o funcionário
Joaquim Sousa Pereira à Direcção-Geral da Administração Pública.
27 de Abril de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, Manuel Pedro da Cruz Baganha. — O Secretário de Estado
da Administração Pública, João Alexandre Tavares Gonçalves de
Figueiredo.
Despacho conjunto n.o 322/2005. — Considerando que pelo despacho conjunto n.o 11/2005, de 12 de Novembro de 2004, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 3, de 5 de Janeiro de 2005,
foi afecta à Direcção-Geral da Administração Pública a funcionária
Isabel Maria Duarte Bento;
Considerando que, por despacho do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Saúde de 11 de Agosto de 2004, à referida funcionária
Isabel Maria Duarte Bento, enfermeira graduada do quadro do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil — Centro Regional
de Oncologia de Lisboa, S. A., foi autorizada a reintegração para
o quadro da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, Sub-Região de Saúde de Lisboa, Centro de Saúde de Pêro
Pinheiro, ao abrigo do Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de Janeiro, e
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 64/99, de 4 de Março, conforme
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consta do apêndice n.o 127 ao Diário da República, 2.a série, n.o 251,
de 25 de Outubro de 2004;
Considerando que em consequência, a funcionária iniciou funções
no Centro de Saúde de Pêro Pinheiro em 15 de Novembro de 2004:
Assim, determina-se a revogação do despacho conjunto n.o 11/2005,
de 12 de Novembro de 2004, que afectou à Direcção-Geral da Administração Pública a funcionária Isabel Maria Duarte Bento.
27 de Abril de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, Manuel Pedro da Cruz Baganha. — O Secretário de Estado
da Administração Pública, João Alexandre Tavares Gonçalves de
Figueiredo.

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Aviso n.o 4981/2005 (2.a série). — 1 — Em cumprimento do disposto no n.o 1 do artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de
Julho, faz-se público que, autorizado por despacho de 20 de Abril
de 2005 do subdirector-geral, licenciado João Martins, no uso dos
poderes que lhe foram delegados pelo despacho n.o 22 765/2004
(2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 262, de
8 de Novembro de 2004, se encontra aberto concurso interno de acesso
para o provimento de 26 lugares da categoria de secretário aduaneiro
de 1.a classe, da carreira de secretário aduaneiro, do quadro de pessoal
da Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre
o Consumo, aprovado pela Portaria n.o 390/98, de 9 de Julho, com
as alterações decorrentes da aplicação do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 141/2001, de 24 de Abril.
2 — Prazo de validade — o presente concurso tem a validade de
seis meses, sem prejuízo de o mesmo se considerar caducado com
o preenchimento das vagas para que é aberto se ocorrer antes daquele
prazo.
3 — Prazo de candidatura — o prazo da candidatura é de 10 dias
úteis a contar da data da publicação deste aviso. A data da entrada
do processo, no caso de remessa pelo correio, é verificada pela data
do registo dos CTT, considerando-se entregues dentro do prazo os
requerimentos e respectivos documentos de instrução cujo aviso de
recepção tenha sido expedido até ao termo do prazo fixado.
4 — Legislação aplicável — é aplicável ao presente concurso o disposto nos Decretos-Leis n.os 252-A/82, de 28 de Junho, 427/89, de
7 de Dezembro, 204/98, de 11 de Julho, e 404-A/98, de 18 de
Dezembro.
5 — Requisitos de admissão — podem ser opositores ao concurso
os secretários aduaneiros de 2.a classe da Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo com, pelo menos,
três anos de serviço na categoria classificados de Bom.
6 — Local de trabalho — as funções são exercidas nos serviços centrais ou nos serviços periféricos da Direcção-Geral das Alfândegas
e dos Impostos Especiais sobre o Consumo.
7 — Formalização das candidaturas:
7.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento, a solicitar a admissão ao concurso, dirigido à directora-geral
das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, podendo
ser entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, registado com
aviso de recepção, para o júri do concurso interno de acesso para
a categoria de secretário aduaneiro de 1.a classe, Direcção de Serviços
de Gestão de Recursos Humanos, Direcção-Geral das Alfândegas
e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Rua da Alfândega, 5,
rés-do-chão, 1149-006 Lisboa.
7.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do candidato (nome, estado civil, data de nascimento, número e data do bilhete de identidade e serviço
de identificação que o emitiu), residência, código postal e
número de telefone;
b) Habilitações literárias;
c) Situação profissional, com indicação da categoria, antiguidade
na categoria, na carreira e na função pública.
7.3 — Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados,
sob pena de exclusão, da seguinte documentação:
a) Currículo profissional detalhado, devidamente assinado, donde
constem, para além de outros elementos julgados necessários
para melhor esclarecimento do júri, os seguintes: habilitações
literárias e profissionais, cursos realizados e participações em
acções de formação e respectiva duração, funções que exercem
e exerceram e respectivos tempos de permanência;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Declaração passada pelo serviço competente donde conste
a antiguidade na categoria, na carreira e na função pública;

