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recursos humanos ao nível das categorias de técnicos, técnicos
superiores e dirigentes intermédios.
Por despacho dos respectivos titulares do cargo de administrador
da Universidade de Aveiro, esteve designada para a correspondente substituição em caso de faltas ou impedimento, desde
1 de Agosto de 1986, exercendo, de facto, as funções de administrador da Universidade de Aveiro, no período durante o
qual o lugar não esteve provido, de 2001 a 2003.
2 — Na Direcção-Geral dos Impostos:
Ingressou no quadro da DGCI em 20 de Dezembro de 1983,
como liquidadora tributária;
Técnica verificadora tributária, de 4 de Junho de 1986 a 6 de
Outubro de 1987;
Técnica economista estagiária, de 7 de Outubro de 1987 a 6 de
Março de 1988;
Técnica economista de 2.a classe, de 6 de Março de 1988 a 14 de
Junho de 1998;
Técnica economista de 1.a classe, de 15 de Junho de 1988 a
2 de Janeiro de 2003;
Técnica economista assessora principal, a partir de 3 de Janeiro
de 2003.
Das funções desempenhadas, destacam-se, resumidamente:
Fiscalização de empresas, incluindo acções especiais de fiscalização;
Coordenação de equipas de fiscalização de empresas;
Elaboração de monografias sectoriais;
Integração, por nomeação, da comissão distrital de revisão;
Avaliação de quotas e acções para efeitos da transmissão de
empresas ou parte de empresas.
Formação profissional
Das várias acções de formação, seminários e conferências em que
participou, destacam-se, entre outras, as seguintes:
«Sistema integrado de avaliação e desempenho na Administração
Pública (SIADAP) — 04EUA004», dias 21 e 22 de Setembro
de 2004 — quatorze horas;
«I Jornadas de reflexão sobre a gestão das instituições de ensino
superior», de 20 a 21 de Outubro de 2004;
«A fiscalização sucessiva do Tribunal de Contas», dias 29 e 30
de Março de 2004 — quatorze horas;
«Excelência de serviço», de 26 a 28 de Março de 2003 — vinte
e uma horas;
«1.o Congresso nacional da Administração Pública: os vectores
da mudança», dias 10 e 11 de Novembro de 2003 — quinze
horas;
«Gestão universitária da Universidade do Porto — informação
de gestão e prestação de contas», em 31 de Outubro de 2003;
«Moeda única e consolidação das finanças públicas — Avaliação
e desafios» — conferência de 5 de Fevereiro de 2002 — ciclo
de conferências promovido pela Direcção-Geral do Tesouro;
«O capital humano na Administração Pública — Importância da
formação dos recursos humanos», em 20 de Setembro de 2000;
«1.o Encontro direcção financeira 2000», nos dias 15, 16 e 17
de Março de 2000;
«POC-P — O novo Plano Oficial de Contabilidade Pública», em
22 e 23 de Março de 1999;
«1.o Encontro INA — A avaliação na Administração Pública»,
nos dias 23 e 24 de Março de 1998;
Gestão orçamental pública, em 15 e 16 de Junho de 1998 — doze
horas;
«La gestion des instituitions de l’enseignement supérieur», Institut International de Planification de l’Education, de 28 de
Abril a 6 de Maio de 1998;
Seminário «Strategic management in european universities — The development of a training module», em 9 e 10
de Setembro de 1997;
«Inglês aprofundamento», de 22 a 29 de Setembro de 1997 —
dezoito horas;
«Curso intensivo de Inglês, nível E4», de 3 a 19 de Setembro
de 1997;
«Administración e xestión das universidades», em Maio de
1996 — vinte e oito horas;
«A gestão para a qualidade total — A sua aplicação nas universidades», em 27 e 28 de Junho de 1994;
«Gestão orçamental pública e auditoria», entre 14 e 18 de Março
de 1994 — trinta horas.
30 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.
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Rectificação n.o 2039/2005. — Para os devidos efeitos se rectifica
que no despacho (extracto) n.o 23 974/2005, inserto no Diário da República, 2.a série, n.o 225, de 23 de Novembro de 2005, a p. 16 407,
relativo à mestre Maria Antónia de Almeida Gaspar Teixeira, onde
se lê «com efeitos a partir de 31 de Outubro de 2005, considerando-se
rescindido» deve ler-se «com efeitos a partir de 31 de Outubro de
2005 e pelo período de um ano, considerando-se rescindido».
28 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Pessoal
e Expediente, Arnaldo Azevedo.

Faculdade de Direito
Despacho n.o 25 748/2005 (2.a série). — Por despacho de 18
de Novembro de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Miguel Paulo da Costa Coelho — autorizada a rescisão, a seu pedido,
do contrato de trabalho a termo certo como técnico profissional
de 2.a classe de BD da Faculdade de Direito da Universidade do
Porto, com efeitos a partir de 18 de Novembro de 2005. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)
21 de Novembro de 2005. — A Secretária, Rosa Cardoso.
Despacho n.o 25 749/2005 (2.a série). — Por despacho de 23
de Novembro de 2005 do presidente do conselho directivo da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, por delegação de competências do reitor da Universidade do Porto:
Mestra Marta Chantal da Cunha Machado Ribeiro, assistente — anulado o despacho de concessão de equiparação a bolseiro fora do
País no período de 5 a 9 de Dezembro de 2005.
24 de Novembro de 2005. — A Secretária, Rosa Cardoso.

Faculdade de Farmácia
Rectificação n.o 2040/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto) n.o 24 316/2005, no Diário da República,
2.a série, n.o 227, de 25 de Novembro de 2005, a p. 16 556, rectifica-se
que onde se lê «com efeitos a partir de 2 de Novembro de 2005,
pelo período de um ano» deve ler-se «com efeitos a partir de 2 de
Novembro, pelo período de um ano, renovável até ao limite de três
anos».
28 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Jorge Manuel Moreira Gonçalves.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Edital n.o 951/2005 (2.a série). — Por despacho de 24 de Novembro de 2005 do vice-reitor da Universidade Técnica de Lisboa,
Prof. Doutor António Romão, proferido por delegação, é constituído,
de acordo com o estabelecido no artigo 46.o do Decreto-Lei n.o 448/79,
de 13 de Novembro, ratificado pela Lei n.o 19/80, de 16 de Julho,
o júri do concurso documental aberto pelo aviso n.o 6699/2005
(2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 133, de
13 de Julho de 2005, para provimento de dois lugares de professor
associado para o Departamento de Física do Instituto Superior Técnico, nos seguintes termos:
Presidente — Reitor da Universidade Técnica de Lisboa.
Vogais:
Doutor Rui Ferreira Marques, professor catedrático da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra.
Doutor Filipe Duarte Branco da Silva Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa.
Doutor José Carvalho Soares, professor catedrático da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Doutor Carlos Alberto Nieto de Castro, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Doutor Eduardo Luís Bliebernicht Ducla Soares, professor
catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa.
Doutor João António Bessa Menezes de Sousa, professor
catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto.

