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N.o 207 — 27 de Outubro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Comissão para a Igualdade e para os Direitos
das Mulheres

Direcção-Geral de Viação

Despacho n.o 22 408/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de
Outubro de 2005 da vice-presidente da Comissão para a Igualdade
e para os Direitos das Mulheres:
Maria do Rosário Paixão Batista Fidalgo, Paula Cristina Brito Fernandes e Maria Teresa Cerqueira Amaral Vieira da Silva, técnicas
superior de 1.a classe do quadro de pessoal da Comissão para a
Igualdade e para os Direitos das Mulheres — nomeadas, precedendo concurso, técnicas superiores principais do mesmo quadro,
sendo exoneradas da actual categoria com efeitos à data da aceitação
do novo lugar. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
17 de Outubro de 2005. — A Vice-Presidente, Ana Palmira Antunes
de Almeida.
Despacho n.o 22 409/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de
Outubro de 2005 da vice-presidente da Comissão para a Igualdade
e para os Direitos das Mulheres:
Ana Luísa Simões Figueiras dos Santos, técnica superior de 1.a classe
do quadro de pessoal do Hospital de Santa Maria — nomeada,
precedendo concurso, técnica superior principal do quadro de pessoal da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres,
sendo exonerada da actual categoria com efeitos à data da aceitação
do novo lugar. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
17 de Outubro de 2005. — A Vice-Presidente, Ana Palmira Antunes
de Almeida.

Instituto do Desporto de Portugal
Anúncio n.o 159/2005 (2.a série). — 1 — O Instituto do Desporto
de Portugal procede à publicitação do procedimento de recrutamento
e selecção de um assessor da carreira técnica superior de saúde, ramo
de laboratório, mediante transferência ou requisição, de harmonia
com o disposto nos artigos 25.o e 27.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, para exercer funções no laboratório de análises
e dopagem, com os seguintes requisitos especiais:
Experiência mínima de cinco anos em química analítica ou
equivalente;
Conhecimento dos seguintes métodos instrumentais: GC/MS;
GC/MS/MS; HPLC; LC/MS/MS, e técnicas imunológicas.
2 — Os interessados deverão apresentar requerimento dirigido ao
presidente da direcção do Instituto do Desporto de Portugal, juntamente com currículo datado e assinado, no qual devem constar
os seguintes elementos:
a) Serviço onde exerce funções;
b) Comprovativo de habilitações literárias;
c) Natureza do vínculo à Administração Pública, carreira e categoria que detém;
d) Descrição detalhada das funções exercidas na área acima
indicada;
e) Formação profissional;
f) Outros elementos da actividade profissional dos interessados
que entendam ser relevantes para apreciação por parte do
Instituto do Desporto de Portugal.
3 — Os documentos atrás referidos poderão ser apresentados pessoalmente ou enviados por correio para o Instituto do Desporto de
Portugal, sito na Avenida de Infante Santo, 76, 5.o, 1399-032 Lisboa,
no prazo de 15 dias úteis contados a partir da publicação do presente
anúncio.
4 — Os métodos de selecção serão a apreciação do currículo e
posterior entrevista profissional.
12 de Outubro de 2005. — O Vice-Presidente da Direcção, João
Manuel Bibe.

Despacho n.o 22 410/2005 (2.a série). — Foi publicitado na bolsa
de emprego público e no Diário de Notícias, de 22 de Abril de 2005,
o procedimento de selecção com vista ao provimento do cargo de
chefe de divisão de Infra-Estruturas da Direcção de Serviços de Informática, cuja área de actuação se encontra definida na alínea a) do
n.o 3 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 484/99, de 10 de Novembro
(aprova a lei orgânica da Direcção-Geral de Viação).
Após apreciação curricular e realização de entrevista de selecção,
verificou-se que a candidata Cristina Isabel Figueiredo de Almeida
Marques, 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 objectivos do serviço, de acordo com os critérios definidos para o efeito
e conforme 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, e no n.o 4 do artigo 37.o da Lei n.o 51/2005,
de 30 de Agosto, nomeio, em regime de comissão de serviço, pelo
período de três anos, a licenciada Cristina Isabel Figueiredo de
Almeida Marques, especialista de informática do grau 1, nível 2, do
quadro de pessoal do ex-Instituto de Desenvolvimento e Inspecção
das Condições de Trabalho, para o cargo de chefe de divisão de
Infra-Estruturas da Direcção de Serviços de Informática.
A nomeação produz efeitos a partir da data do presente despacho.
1 de Outubro de 2005. — O Director-Geral, António Nunes.
Curriculum vitae
I — Dados biográficos:
Nome — Cristina Isabel Figueiredo de Almeida Marques;
Morada — Rua de António Patrício, 16, rés-do-chão, esquerdo,
1700-048 Lisboa;
Telemóvel n.o 912304033;
Bilhete de identidade n.o 9622731, de 26 de Março de 2004,
Lisboa, casada.
Carta de condução — L-1445997.
II — Habilitações académicas — licenciatura em Gestão e Administração Pública, com especialização em Planeamento e Controlo
de Gestão, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas,
concluído em 1995. Pós-graduação em Desenvolvimento de Sistemas
de Informação, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e
da Empresa, concluída em Junho de 2005.
III — Formação complementar:
Cursos técnicos — análise de sistemas de informação, HP-UX
administração de sistemas e redes, HP-UX administração de
sistemas e redes parte III, em 19 de Fevereiro de 2001, SGBD
Oracle: administração, arquitectura, backup e recuperação;
Línguas estrangeiras:
Inglês — Certificate on Advanced English da Universidade
de Cambridge;
Alemão — Zertivikat Deutsch ais Frerndsprache pelo Instituto Alemão;
Francês — língua curricular no ensino secundário.
IV — Experiência profissional:
Desde Julho de 2003 até Setembro de 2005 — regresso ao quadro
do Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições
de Trabalho, como especialista de informática, para desempenhar funções como administradora de SO A1X e SGBD
Oracle, apoio directo ao director de serviços na gestão de
contratos de fornecimento de bens e serviços e gestão e acompanhamento e implementação de projectos na área dos sistemas de informação;
De Janeiro de 2002 a Junho de 2003 — convidada para integrar,
como consultora e membro, a equipa de gestão/direcção da
empresa Contactos Informática, L.da, empresa que desenvolve
actividades de consultoria, implementação e gestão de sistemas
de informação e formação no sector público, banca e seguros.
Gestão do projecto de gestão de ambientes, componente de
SGBD Oracle da aplicação GADOR (core business) da Companhia de Seguros Cosec;

