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deve ler-se:
«[. . .]
3) CDSS de Leiria:
Maria de Fátima Correia dos Reis [. . .]»
20 de Abril de 2005. — A Vogal do Conselho Directivo, Madalena
Oliveira e Silva.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Braga
Despacho n.o 10 689/2005 (2.a série). — No uso dos poderes
que me foram delegados ou subdelegados pelo despacho
n.o 26 170/2004 (2.a série), de 17 de Dezembro, subdelego na directora
do Núcleo Financeiro, licenciada Anabela Cadete Mota, a competência para:
1 — Autorizar a restituição e transferência de contribuições e de
outros pagamentos indevidos.
2 — Autorizar o pagamento em prestações de benefícios indevidamente recebidos, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 133/88, de 20 de Abril.
3 — Autorizar o pagamento de despesas bancárias, correio, água,
electricidade, gás, telefone, recovagem, franquias postais e rendas.
4 — Autorizar a participação de dívidas de beneficiários respeitantes a prestações de segurança social indevidamente pagas aos serviços do Instituto de Gestão Financeira.
5 — Autorizar a anulação de débitos considerados indevidos ou
relativos a situações em que não é possível a anulação dos actos
administrativos da sua concessão.
6 — Visar as autorizações e documentos de receita e despesa.
7 — Movimentar as contas bancárias, conjuntamente com a assinatura do director do Centro Distrital, ou em conjunto com a assinatura do dirigente ou funcionário a quem tenha sido conferida essa
competência.
8 — Conferir os valores de caixa e tesouraria.
9 — Conferir os valores de caixa dos serviços locais e dos estabelecimentos integrados.
10 — Autorizar a constituição e reposição dos fundos de maneio.
11 — Assinar correspondência de rotina sobre assuntos da sua área
de competência, com excepção da que for dirigida aos gabinetes dos
ministérios, secretarias de Estado, direcções-gerais e institutos públicos.
12 — Autorizar a emissão de fotocópias e telex, com a excepção
prevista no n.o 11.
13 — De acordo com o n.o 2 do artigo 36.o do Código do Procedimento Administrativo, o dirigente referido no presente despacho
pode subdelegar as competências ora subdelegadas.
14 — A presente delegação de competências é de aplicação imediata, ficando desde já ratificados todos os actos praticados no âmbito
das matérias por ela abrangidas, nos termos do artigo 137.o do Código
do Procedimento Administrativo.
27 de Abril de 2005. — O Director da Unidade Administrativo-Financeira, Luís Pereira Martins.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
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2 — É atribuída à nomeada a remuneração mensal correspondente
ao vencimento fixado para os secretários pessoais dos gabinetes ministeriais, incluindo os subsídios de refeição, de férias e de Natal.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 19 de Abril
de 2005.
18 de Abril de 2005. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes
Reis Rodrigues.
Despacho n.o 10 692/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do
estabelecido nos n.os 3 e 4 do artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, e nas disposições conjugadas do n.o 3 do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 208/2002, de 17 de Outubro, e do n.o 1 do artigo 8.o do
Decreto Regulamentar n.o 14/2004, de 28 de Abril, considerando que
o curriculum vitae publicado em anexo evidencia o perfil adequado
e é demonstrativo da aptidão e da experiência profissional necessárias
ao exercício do cargo em que é investida, é nomeada, em comissão
de serviço, para o exercício das funções de director-adjunto do Gabinete de Informação e Avaliação do Sistema Educativo do Ministério
da Educação a doutorada em Sociologia Isabel Maria Brandão Tiago
de Oliveira, professora auxiliar do Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa.
2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de Maio
de 2005.
28 de Abril de 2005. — A Ministra da Educação, Maria de Lurdes
Reis Rodrigues.
Curriculum vitae
(resumido)
Nome completo: Isabel Maria Brandão Tiago de Oliveira.
Nacionalidade: portuguesa.
Data de nascimento: 12 de Dezembro de 1966.
Morada de residência: Rua de Bento Carqueja, 4, rés-do-chão,
esquerdo, São Pedro do Estoril.
Telefone: 214674265.
E-mail: isabel.oliveiraiscte.pt.
Qualificações académicas:
Doutoramento em Sociologia, especialidade Demografia, pela
Universidade Nova de Lisboa (2004);
Mestrado em Demografia Histórica e Social, na Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
(1997);
Licenciatura em Estatística e Gestão da Informação, no Instituto
Superior de Estatística e Gestão da Informação da Universidade Nova de Lisboa (1993).
Actividade profissional:
Docente (desde 1994) no Departamento de Métodos Quantitativos do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e
Empresa;
Professora auxiliar sem nomeação definitiva (2004);
Investigadora da Unidade de Investigação em Desenvolvimento
Empresarial (UNIDE) do ISCTE;
Membro da direcção da Associação Portuguesa de Demografia.
Publicações e comunicações (recentes):

Departamento de Modernização e Recursos da Saúde
Despacho (extracto) n.o 10 690/2005 (2.a série). — Por despacho do Ministro da Saúde de 7 de Abril de 2005:
Dr. Manuel Diaz Gonçalves — concedida a medalha de ouro de serviços distintos do Ministério da Saúde.
11 de Abril de 2005. — O Director-Geral, Pedro Portugal.

«Reclusões números e interrogações», in Entre a Reclusão e a
Liberdade, volume coordenado por João Luís Morais Rocha,
2005;
«A transição da fecundidade na Madeira e São Miguel», in Revista
de Demografia Histórica, XXII, II, pp. 85-104, 2004 (no prelo);
«A transição da fecundidade em Portugal e o sistema de respostas
múltiplas», comunicação apresentada no VII Congresso da
ADEH, Abril de 2004.

Direcção Regional de Educação de Lisboa

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Gabinete da Ministra
Despacho n.o 10 691/2005 (2.a série). — 1 — Ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23
de Julho, nomeio Cristina Maria Teixeira dos Santos para prestar
colaboração na área da assessoria de imprensa do meu Gabinete.

Agrupamento de Escolas de Santo António dos Cavaleiros
Aviso n.o 4993/2005 (2.a série). — Nos termos dos artigos 93.o
e 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que se encontra afixada no placard dos Serviços Administrativos e
na sala do pessoal não docente, para consulta, a lista de antiguidade
do pessoal não docente deste estabelecimento de ensino com efeitos
a 31 de Dezembro de 2004.
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Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da publicação deste
aviso para reclamação.
26 de Abril de 2005. — A Presidente da Comissão Executiva Instaladora, Irene Louro.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Gabinete do Ministro
o

Instituto de Meteorologia, I. P.
Despacho (extracto) n.o 10 695/2005 (2.a série). — Foi autorizada a mudança de nível da funcionária do quadro de pessoal do
ex-INMG Isabel Marques Alves Ventura, passando a deter a categoria
profissional de técnica de informática do grau 1, nível 2, com efeitos
a 21 de Março de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
20 de Abril de 2005. — O Presidente, Adérito Vicente Serrão.

MINISTÉRIO DA CULTURA

a

Despacho n. 10 693/2005 (2. série). — 1 — Nos termos do
disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.o, no artigo 6.o e nos n.os 2 e
3 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio
a licenciada em Economia Maria Isabel Sanches Matalonga y Planas,
assessora principal do Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia
e Inovação, IP — INETI, presentemente em comissão de serviço como
inspectora da Inspecção-Geral de Justiça, para assessora do meu Gabinete para exercer funções relacionadas com o processo de preparação
e acompanhamento da execução do orçamento PIDDAC da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior e de acompanhamento dos programas
operacionais sob a tutela deste Ministério.
2 — A remuneração a processar mensalmente será equivalente ao
vencimento base e suplementos que a nomeada auferia na Inspecção-Geral dos Serviços de Justiça, incluindo os subsídios de férias,
de Natal e de refeição, acrescido do abono de despesas de representação, correspondente ao cargo de adjunto de gabinete de membro
do Governo.
3 — 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.
7 de Abril de 2005. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.

Escola Superior de Enfermagem de Vila Real
Aviso n.o 4994/2005 (2.a série):
Maria Helena Rodrigues Fernandes, Maria Madalena Lordelo Fonseca Mota, Teresa Maria Cruz Fernandes Ramos, Maria da Conceição de Matos Moreira Martins e Maria Fernandina Afonso Monteiro, enfermeiras do Centro Hospitalar de Vila Real — Peso da
Régua, S. A., e Maria de La Salete Fonseca Dias, Vera Alexandra
Perpétua Oliveira, Fernanda Ascenção Lopes Coelho, Ariana
Moreira Rodrigues e Sandra Carolina Teixeira Alves Brochado,
enfermeiras do Hospital Padre Américo — Vale do Sousa,
S. A. — contratadas, em regime de acumulação de funções e por
urgente conveniência de serviço, para realizar actividades de apoio
à acção formativa, no âmbito dos ensinos clínicos II e III, dos alunos
do 2.o ano do curso de licenciatura em Enfermagem da Escola
Superior de Enfermagem de Vila Real, nos serviços de pediatria
e obstetrícia das referidas unidades hospitalares, no período de
11 de Abril a 1 de Julho de 2005. (Isentos de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
27 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Manuel de Oliveira da Costa Rodrigues.
Despacho (extracto) n.o 10 694/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Abril de 2005 do presidente do conselho directivo
da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real:
Filomena Martins Marcos Raimundo, professora-adjunta em nomeação provisória da carreira do pessoal docente do ensino superior
politécnico do quadro de pessoal da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real — nomeada definitivamente na referida categoria, com efeitos a 27 de Abril de 2005, após aprovação pelo
conselho científico de 16 de Março de 2005 da acta com o parecer
favorável do júri que analisou o relatório de actividade pedagógica,
científica e de investigação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Abril de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo, José
Manuel de Oliveira da Costa Rodrigues.

Gabinete da Ministra
Despacho n.o 10 696/2005 (2.a série). — 1 — Ao abrigo 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 Armando José César Solheiro
para exercer as funções de apoio técnico na área da sua especialidade.
2 — A presente nomeação tem a duração de um ano, renovando-se
automaticamente por iguais períodos de tempo, salvo comunicação
em contrário.
3 — Independentemente do disposto no número anterior, a presente nomeação é revogável a todo o tempo.
4 — A remuneração a processar mensalmente é de E 1947,45, acrescida do subsídio de refeição.
5 — O nomeado terá direito a subsídios de férias e de Natal de
quantitativo equivalente ao da remuneração mensal referida no
número anterior.
6 — O presente despacho produz efeitos a partir de 8 de Abril
de 2005.
18 de Abril de 2005. — A Ministra da Cultura, Maria Isabel da
Silva Pires de Lima.

Secretaria-Geral
Contrato (extracto) n.o 1108/2005:
Maria Cristina Vieira Neto Rentroia — cessado, com efeitos a 20 de
Abril de 2005, o contrato individual de trabalho para o exercício
de funções de auxiliar administrativa na Secretaria-Geral do Ministério da Cultura, por motivo de rescisão.
27 de Abril de 2005. — A Secretária-Geral, Fernanda Soares Heitor.

Biblioteca Nacional
Despacho (extracto) n.o 10 697/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Abril de 2005 do director da Biblioteca Nacional:
Maria Manuela Silva Mendes de Vasconcelos, Maria de Fátima do
Nascimento Lopes, Maria Catarina de Matos Fernandes Latino,
Dulce Maria Fernandes Gonçalves Fontes, Maria Leonor da Silva,
Isabel Maria Domingues Puga Osório da Costa, Paulo Jorge Dinis
Assoreira, Maria João Brites de Araújo, Joaquina Rodrigues de
Sousa Coelho, Maria Cândida Valdez Marcelo dos Santos e Maria
Teresa Mira Parreira do Amaral da Costa Guerra, técnicos superiores de 1.a classe, da carreira técnica superior, de nomeação definitiva, do quadro de pessoal da Biblioteca Nacional — nomeados
definitivamente, mediante aprovação em concurso, técnicos superiores principais da mesma carreira e quadro, considerando-se exonerados dos lugares anteriores à data da aceitação dos novos lugares.
29 de Abril de 2005. — Pelo Director, o Director de Serviços de
Administração Geral, Abel Carlos R. Santos Martins.
Despacho (extracto) n.o 10 698/2005 (2.a série). — Por despacho de 28 de Abril de 2005 do director da Biblioteca Nacional:
Isabel Maria Pontes Cabrita Martins, Margarida Isabel da Silva Pinto,
Ilda Maria Soares Pinto, Ana Cristina de Santana Duarte Ferreira
e Silva, Catarina Francisca Silva Marquito Marat-Mendes, Maria
Clara Rabanal da Silva Assunção, Maria Isabel Goulão de Matos
Ferreira, António Esteves Pires e Maria Manuela Abelha Louro,
técnicos superiores de 1.a classe da carreira técnica superior de
biblioteca e documentação, de nomeação definitiva, do quadro de
pessoal da Biblioteca Nacional — nomeados definitivamente,
mediante aprovação em concurso, técnicos superiores principais

