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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Instituto do Desporto de Portugal
Despacho (extracto) n.o 13 818/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 26 de Maio de 2005:
Virech Lacmane Maugi, assistente administrativo do quadro de pessoal
do ex-Instituto Nacional do Desporto — nomeado definitivamente,
precedendo prévio exercício, por um período de seis meses, em
comissão de serviço extraordinária, técnico de 2.a classe da carreira
técnica do mesmo quadro, remunerado pelo escalão 1, índice 295,
nos termos conjugados do artigo 6.o e do n.o 1 do artigo 10.o,
ambos do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro, e da alínea c)
do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, com efeitos a 1 de Junho de 2005. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
2 de Junho de 2005. — O Presidente, José Manuel Constantino.

N.o 118 — 22 de Junho de 2005

Gabinete do Subsecretário de Estado
da Administração Interna
Despacho n.o 13 820/2005 (2.a série). — 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 a mestre Maria Matilde da Costa Lavouras Francisco
para desenvolver estudos e trabalhos de natureza na área da sua
especialidade, nos seguintes termos:
1 — A presente nomeação tem a duração de 40 dias.
2 — É fixada uma retribuição global no valor de E 4000, acrescida
do montante do IVA à taxa legal em vigor.
3 — O presente despacho produz efeitos a 4 de Maio de 2005.
16 de Maio de 2005. — O Subsecretário de Estado da Administração
Interna, Fernando António Portela Rocha de Andrade.

Direcção-Geral de Viação

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e da Administração Interna
Despacho n.o 13 819/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do
artigo 11.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, obtida a anuência
do Estado-Maior da Força Aérea, nomeio o coronel TINF Carlos
Manuel das Neves Lourenço, pertencente àquele ramo das Forças
Armadas e destacado em comissão normal de serviço, para prestar
assessoria técnica na área da sua especialidade, no âmbito da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.
2 — Constitui encargo da Secretaria-Geral deste Ministério o abono
mensal para despesas de representação no valor de E 570, actualizado
anualmente com a percentagem de aumento salarial que vier a ser
estabelecida para a função pública.
3 — O presente despacho reporta os seus efeitos a 1 de Abril do
corrente ano.
23 de Maio de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, José Manuel Santos de Magalhães.

Despacho n.o 13 821/2005 (2.a série). — Foi publicitado na bolsa
de emprego público, no anúncio n.o 58/2005 (2.a série), de 21 de
Março, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 76, de 19
de Abril de 2005, e, ainda, nos jornais Diário de Notícias, Correio
da Manhã, Público e Expresso, respectivamente dos dias 21 e 23 de
Abril de 2005, o procedimento de selecção com vista ao provimento
do cargo de director de serviços de Administração da Direcção-Geral
de Viação, cuja área de actuação se encontra definida nos n.os 1
e 2 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 484/99, de 10 de Novembro
(que aprova a Lei Orgânica da Direcção-Geral de Viação).
Após apreciação curricular e realização de entrevista de selecção,
verificou-se que a candidata Isabel Maria Barreira Pimenta, para além
de possuir os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo,
nos termos do n.o 1 do artigo 20.o, conjugado com o n.o 6 do artigo 35.o,
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, corresponde ao perfil pretendido
para prosseguir as atribuições e os objectivos do serviço, de acordo
com os critérios definidos para o efeito e conforme o curriculum vitae
anexo.
Assim, ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 21.o da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeio, em regime de comissão de
serviço, pelo período de três anos, a mestre Isabel Maria Barreira

