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cação do disposto no n.o 3.7 da parte II do referido regulamento,
se encontram afixados nos serviços.
Nos termos dos artigos 100.o e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo, os interessados poderão, no prazo de 10 dias úteis
a partir da publicação do presente aviso no Diário da República, pronunciar-se, por escrito, devendo dirigir as suas alegações ao presidente
da comissão de avaliação do processo de progressão para inspector
tributário de nível 2 (ao abrigo do n.o 3.7 do Regulamento de Avaliação
Permanente), as quais poderão ser remetidas pelo correio, em carta
registada, para a Rua do Comércio, 49, 3.o, 1149-017 Lisboa, ou entregues pessoalmente na mesma morada.
O processo encontra-se disponível para consulta no Núcleo de
Acompanhamento da Avaliação Permanente da Direcção de Serviços
de Gestão de Recursos Humanos, Rua dos Fanqueiros, 15, 2.o, em
Lisboa, diariamente, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e das
14 horas e 30 minutos às 17 horas.
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Instituto Hidrográfico
Despacho (extracto) n.o 22 422/2005 (2.a série). — Por despacho do vice-almirante director-geral do Instituto Hidrográfico de
14 de Outubro de 2005:
Cecília Isabel Teles Luz — nomeada, precedendo concurso, nos termos do artigo 30.o do Decreto-Lei n.o 320-A/2000, de 15 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 118/2004, de 21 de
Maio, em lugar de acesso na categoria de técnica superior de
1.a classe, da carreira de geógrafo, do quadro de pessoal civil do
Instituto Hidrográfico. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

17 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.

17 de Outubro de 2005. — O Director dos Serviços de Apoio, João
Manuel Figueiredo de Passos Ramos, capitão-de-fragata.

Aviso (extracto) n.o 9406/2005 (2.a série). — Por despachos do
presidente do conselho de administração da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e do director-geral dos Impostos
de 1 de Setembro e de 10 de Outubro de 2005, respectivamente:

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Paula Marina Almeida Reis Tavares, assistente administrativa do quadro de pessoal da Maternidade do Dr. Alfredo da Costa — transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral
dos Impostos, ficando afecta à Direcção de Finanças de Lisboa,
com efeitos a 1 de Novembro de 2005. (Isento de fiscalização prévia.)
17 de Outubro de 2005. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Instituto do Ambiente
Despacho n.o 22 423/2005 (2.a série). — Por despacho de 17 de
Março de 2005 do presidente do Instituto do Ambiente:
Sílvia Cristina Gaudêncio Rei — nomeada técnica superior de 2.a
classe, da carreira de técnico superior, do quadro de pessoal da
ex-Direcção-Geral do Ambiente, considerando-se dispensada do
estágio com efeitos a 7 de Março de 2005.
7 de Outubro de 2005. — A Directora de Serviços, por delegação
do Presidente, Ana Paula Rodrigues.

Gabinete do Secretário de Estado da Defesa
Nacional e dos Assuntos do Mar
Despacho n.o 22 420/2005 (2.a série). — 1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.o 10 379/2005, de 11 de Abril,
do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 90, de 10 de Maio de 2005, e nos termos do artigo 4.o
do estatuto dos militares em acções de cooperação técnico-militar
concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 238/96, de 13 de Dezembro, nomeio o major CAV 14612485,
Rui Miguel Laboreiro Risques da Costa Ferreira, por um período
de 365 dias, em substituição do major CAV 19482388, António José
da Cunha Mariz, para desempenhar funções de director técnico do
projecto n.o 8, «Regimento de Polícia Militar», inscrito no Programa
Quadro da Cooperação Técnico-Militar com a República de Angola.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série,
de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado irá desempenhar funções
em país da classe C.
13 de Outubro de 2005. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, Manuel Lobo Antunes.
Despacho n.o 22 421/2005 (2.a série). — 1 — No uso das competências delegadas pelo despacho n.o 10 379/2005, de 11 de Abril,
do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 90, de 10 de Maio de 2005, e nos termos do artigo 4.o
do estatuto dos militares em acções de cooperação técnico-militar
concretizadas em território estrangeiro, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 238/96, de 13 de Dezembro, nomeio o coronel PILAV 039514-F,
Joaquim Manuel Nunes Borrego, por um período de 365 dias, em
substituição do coronel PILAV 032208-D, Amândio Manuel Fernandes Miranda, para desempenhar funções de director técnico, em
regime de não residente, do projecto n.o 12, «Escola de Aviação»,
inscrito no Programa Quadro da Cooperação Técnico-Militar com
a República de Angola.
2 — De acordo com o n.o 5.o da portaria n.o 87/99 (2.a série), de
30 de Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série,
de 28 de Janeiro de 1999, o militar nomeado irá desempenhar funções
em país da classe C.
13 de Outubro de 2005. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, Manuel Lobo Antunes.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 22 424/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do disposto no n.o 4 do artigo 10.o e no n.o 1 do artigo 15.o dos
Estatutos do Hospital de São Sebastião, S. A., aprovados pelo Decreto-Lei n.o 296/2002, de 11 de Dezembro, nomeio, em comissão de
serviço, para o exercício das funções de director clínico daquele Hospital o licenciado João Gregório de Sousa Gonçalves, cujo perfil e
aptidão para o desempenho do cargo são evidenciados na sinopse
curricular que se anexa ao presente despacho, dele fazendo parte
integrante.
16 de Setembro de 2005. — O Ministro da Saúde, António Fernando
Correia de Campos.
Nota curricular
João Gregório de Sousa Gonçalves, nasceu a 13 de Fevereiro de
1947, na freguesia da Camacha, concelho de Santa Cruz, ilha da
Madeira.
Frequentou a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra,
até à conclusão do 5.o ano do curso de Medicina, tendo solicitado
a transferência para a Faculdade de Medicina do Porto no ano lectivo
de 1971-1972, ano em que concluiu o curso de Medicina.
Fez o internato complementar de medicina interna no Hospital
Geral de Santo António, o qual terminou em 1979.
Iniciou a sua actividade como assistente hospitalar do serviço de
medicina interna do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia em
16 de Fevereiro de 1981.
Em 16 de Novembro de 1987 foi aprovado no concurso de habilitação ao grau de chefe de serviço hospitalar, tendo assim adquirido
o grau de chefe de serviço hospitalar na área profissional de medicina
interna. Em Setembro de 1991, integrou a direcção clínica do Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia, como director do internato médico,
funções que manteve até 1996.
Em Dezembro de 1992 fez concurso para provimento em chefe
de serviço de medicina interna do Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia, lugar que ocupou a partir de Fevereiro de 1993.

