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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Instituto Português da Juventude

Direcção-Geral de Viação

Despacho (extracto) n.o 22 969/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 20 de Outubro de 2005:

Despacho n.o 22 975/2005 (2.a série). — Por despacho do
director-geral de Viação de 29 de Setembro de 2005:

Maria Helena Belo Tavares (1.a), quota B, técnica superior de 2.a classe
do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça — autorizada a nomeação definitiva para um lugar da categoria
de técnico superior de 1.a classe, da carreira técnica superior, do
quadro de pessoal do Instituto Português da Juventude (escalão 1,
índice 460), precedendo concurso, com efeitos a 1 de Novembro.
24 de Outubro de 2005. — A Presidente da Comissão Executiva,
Maria Geraldes.
Despacho (extracto) n.o 22 970/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 20 de Outubro de 2005:
Hélder Borges Lage (4.a), quota A, técnico superior de 2.a classe
do quadro de pessoal dos serviços centrais do Instituto Português
da Juventude — autorizada a nomeação definitiva para um lugar
da categoria de técnico superior de 1.a classe, da carreira técnica
superior, do mesmo quadro (escalão 1, índice 460), precedendo
concurso, com efeitos a 1 de Novembro.
24 de Outubro de 2005. — A Presidente da Comissão Executiva,
Maria Geraldes.
Despacho (extracto) n.o 22 971/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 20 de Outubro de 2005:
Maria Margarida Abrunhosa Santos (3.a), quota A, técnica superior
de 2.a classe do quadro de pessoal dos serviços centrais do Instituto
Português da Juventude — autorizada a nomeação definitiva para
um lugar da categoria de técnico superior de 1.a classe da carreira
técnica superior do mesmo quadro (escalão 1, índice 460), precedendo concurso, com efeitos a 1 de Novembro.
24 de Outubro de 2005. — A Presidente da Comissão Executiva,
Maria Geraldes.
Despacho (extracto) n.o 22 972/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 20 de Outubro de 2005:
a

Adília Maria Guerreiro Pereira (2. ), quota A, técnica superior de
2.a classe do quadro de pessoal dos serviços centrais do Instituto
Português da Juventude — autorizada a nomeação definitiva para
um lugar da categoria de técnico superior de 1.a classe da carreira
técnica superior do mesmo quadro (escalão 1, índice 460), precedendo concurso, com efeitos a 1 de Novembro.
24 de Outubro de 2005. — A Presidente da Comissão Executiva,
Maria Geraldes.
Despacho (extracto) n.o 22 973/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 20 de Outubro de 2005:
Ana Sofia Santos Pimenta Pereira (1.a), quota A, técnica superior
de 2.a classe do quadro de pessoal dos serviços centrais do Instituto
Português da Juventude — autorizada a nomeação definitiva para
um lugar da categoria de técnico superior de 1.a classe da carreira
técnica superior do mesmo quadro (escalão 1, índice 460), precedendo concurso, com efeitos a 1 de Novembro de 2005.
24 de Outubro de 2005. — A Presidente da Comissão Executiva,
Maria Geraldes.
Despacho (extracto) n.o 22 974/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 20 de Outubro de 2005:
Maria Manuela Cordeiro Costa, técnica superior principal do quadro
de pessoal dos serviços centrais do Instituto Português da Juventude — autorizada a nomeação definitiva para um lugar da categoria
de assessor da carreira técnica superior do mesmo quadro (escalão 1,
índice 610), precedendo concurso, com efeitos a 13 de Outubro
de 2005.
24 de Outubro de 2005. — A Presidente da Comissão Executiva,
Maria Geraldes.

Licenciada Maria de Jesus Machado Lopes — renovada a comissão
de serviço no cargo de chefe de divisão da Delegação de Viação
de Bragança, com efeitos a 30 de Setembro de 2005, nos termos
do previsto nos artigos 23.o e 24.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
13 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral, Carlos Mosqueira.
Despacho n.o 22 976/2005 (2.a série). — Por despacho do director-geral de Viação de 29 de Julho de 2005, foi renovada a comissão
de serviço no cargo de director de Serviços de Informática do licenciado Emílio António Vieira Ribeiro Caeiro, com efeitos a 30 de
Julho de 2005, nos termos do previsto nos artigos 23.o e 24.o da
Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
13 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral,
Carlos Mosqueira.
Despacho n.o 22 977/2005 (2.a série). — Por despachos do director-geral de Viação e da vogal do conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Norte de 11 de Julho e de 20 de
Setembro de 2005, respectivamente:
Manuel António Costa, assistente administrativo do quadro de pessoal
da Administração Regional de Saúde do Norte — transferido para
a mesma categoria e carreira do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Viação, considerando-se exonerado do seu anterior lugar.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral,
Carlos Mosqueira.
Despacho n.o 22 978/2005 (2.a série). — Por despachos do
Secretário Regional dos Assuntos Sociais e do Secretário de Estado
da Administração Interna, respectivamente de 26 de Julho e de 30
de Setembro de 2005:
Edite Filomena Fragoso Coelho, assistente administrativa principal
do quadro de pessoal do Centro de Gestão Financeira da Segurança
Social de Angra do Heroísmo — transferida para a mesma categoria
e carreira do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Viação, nos
termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 85/85, de 1 de Abril, conjugado com o artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, considerando-se exonerada do seu anterior lugar a partir da
data de aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
14 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral, Carlos Mosqueira.
Despacho n.o 22 979/2005 (2.a série). — Por despachos do director-geral de Viação e do presidente do conselho de direcção dos
Serviços Sociais do Ministério das Finanças e da Administração
Pública de 29 de Setembro e de 10 de Outubro de 2005, respectivamente:
Elisabete Maria do Nascimento de Matos, assistente administrativa
principal do quadro de pessoal dos Serviços Sociais do Ministério
das Finanças e da Administração Pública — transferida para a
mesma categoria e carreira do quadro de pessoal da Direcção-Geral
de Viação, considerando-se exonerada do seu anterior lugar com
efeitos a 1 de Novembro de 2005. (Isentos de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
18 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral, Carlos Mosqueira.

Governo Civil do Distrito de Évora
Aviso n.o 9816/2005 (2.a série). — Por despacho de 21 do corrente da secretária do Governo Civil do Distrito de Évora, no uso
de competência delegada:
Maria Frescata Henriqueto Delgado Frescata, assistente administrativa especialista do quadro privativo do Governo Civil do Distrito

