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Comarca

ciada Estefânia Maria de Figueiredo Palavra no cargo de Coordenadora
do Núcleo de Elaboração de Projetos, do Departamento de Gestão de
Empreendimentos, com efeitos a 31 de janeiro de 2016.

Nome

Setúbal . . . . . . . . . .

Maria Isabel Mendes Vieira, nomeada por despacho de 9 de junho de 2014, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 120, de 25 de junho
de 2014.
Viana do Castelo . . . Rosa Maria Mota da Costa Ribeiro, nomeada por
despacho de 12 de maio de 2014, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 97, de 21
de maio de 2014.
Vila Real . . . . . . . . Maria Odete São Pedro Marcos, nomeado por
despacho de 9 de maio de 2014, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 98, de 22 de
maio de 2014.
Viseu . . . . . . . . . . . Felibiano José Raposo Neto, nomeado por despacho de 6 de maio de 2014, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 95, de 19 de
maio de 2014.
209356605

Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos
da Justiça, I. P.
Despacho (extrato) n.º 2815/2016
Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P., tomada em sua reunião de
21 de janeiro de 2016, proferida ao abrigo do disposto no artigo 27.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida pela
Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, que aprovou o Estatuto de Pessoal
Dirigente dos Serviços e Órgãos da Administração Central, Local e
Regional do Estado, e tendo em conta a vacatura do lugar, foi nomeado,
em regime de substituição, para garantir o regular funcionamento do
serviço, o mestre Guilherme Luís Sampaio Rebelo, Técnico Superior
do mapa de pessoal da Direção-Geral do Orçamento, para o cargo de
Coordenador do Núcleo de Gestão Orçamental, do Departamento de
Gestão Financeira, por reunir os requisitos legais para o preenchimento
do cargo e deter a competência técnica e aptidão para o exercício das
referidas funções, com efeitos a 1 de fevereiro de 2016.
15 de fevereiro de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Dr.ª Albertina Pedroso.
209356087
Despacho (extrato) n.º 2816/2016
Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P., tomada em sua reunião de
29 de janeiro de 2016, proferida ao abrigo do disposto no artigo 27.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida pela
Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, que aprovou o Estatuto de Pessoal
Dirigente dos Serviços e Órgãos da Administração Central, Local e
Regional do Estado, e tendo em conta a vacatura do lugar, foi nomeada,
em regime de substituição, para garantir o regular funcionamento do
serviço, a licenciada Rosa Maria Mota Bernardo, pertencente ao mapa
de pessoal da Direção-Geral da Administração da Justiça, para o cargo
de Coordenador do Núcleo Jurídico e do Contencioso, por reunir os
requisitos legais para o preenchimento do cargo e deter a competência
técnica e aptidão para o exercício das referidas funções, com efeitos a
1 de fevereiro de 2016.
15 de fevereiro de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Dr.ª Albertina Pedroso.
209356127
Despacho (extrato) n.º 2817/2016
Por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P., tomada em sua reunião de 29 de
janeiro de 2016, proferida ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 27.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei
n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação introduzida pela
Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, que aprovou o Estatuto de Pessoal
Dirigente dos Serviços e Órgãos da Administração Central, Local e
Regional do Estado, foi determinada a cessação de funções da licen-

15 de fevereiro de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Dr.ª Albertina Pedroso.
209356038
Despacho (extrato) n.º 2818/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1 e do n.º 2, do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que foi
autorizada, nos termos previstos no artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela referida Lei n.º 35/2014, a consolidação definitiva da mobilidade na carreira e categoria da Técnica
Superior Isabel Patrícia Carvalho Reis, no mapa de pessoal do Instituto
de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P., tendo sido celebrado o respetivo contrato de trabalho em funções públicas, com efeitos
a 01.12.2015, mantendo a trabalhadora a posição remuneratória e nível
da situação jurídico-funcional de origem, ou seja a 4.ª posição remuneratória da categoria de técnico superior e o 23.º nível remuneratório da
Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro.
15 de fevereiro de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Dr.ª Albertina Pedroso.
209356954
Despacho (extrato) n.º 2819/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1 e do n.º 2, do
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que foi
autorizada, nos termos previstos no artigo 99.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela referida Lei n.º 35/2014, a
consolidação definitiva da mobilidade na carreira e categoria do Técnico Superior Paulo Miguel Correia Ferrero Marques dos Santos, no
mapa de pessoal do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da
Justiça, I. P., tendo sido celebrado o respetivo contrato de trabalho em
funções públicas, com efeitos a 15.12.2015, mantendo o trabalhador a
posição remuneratória e nível da situação jurídico-funcional de origem,
ou seja o intervalo entre a 3.ª e a 4.ª posição remuneratória da categoria
de técnico superior e o intervalo entre o 19.º e o 23.º nível remuneratório
da Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria n.º 1553C/2008,
de 31 de dezembro.
15 de fevereiro de 2016. — A Presidente do Conselho Diretivo,
Dr.ª Albertina Pedroso.
209357172

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 2820/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de secretária pessoal
no meu Gabinete Maria José Almeida Zêgre Miguel.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao presente
despacho, que produz efeitos a 7 de dezembro de 2015.
3 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
15 de fevereiro de 2016. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor.
Nota Curricular
Nome: Maria José Almeida Zêgre Miguel
Data de Nascimento: 31 de março de 1956
Nacionalidade: Portuguesa
Estado Civil: Casada
Habilitações Literárias:
Curso Complementar de Contabilidade e Administração
Carreira Profissional:
Ingressa na Junta Nacional de Fomento das Pescas em 1 de julho
de 1973;

