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N.o 144 — 28 de Julho de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Despacho (extracto) n.o 16 404/2005 (2.a série). — Por despachos de 9 de Junho e de 5 de Julho de 2005, respectivamente
do conselho de administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra e do director-geral do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no
uso da competência própria constante no artigo 7.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro:
Maria Teresa de Jesus, técnica superior de 1.a classe do quadro de
pessoal dos Hospitais da Universidade de Coimbra — transferida,
nos termos do disposto no artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89,
de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo artigo único do
Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho, para o quadro de pessoal
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, sendo integrada na carreira
de apoio à investigação e fiscalização na categoria de especialista
superior do nível 5, ficando posicionada no escalão 2, índice 460.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Julho de 2005. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Secretário de Estado
das Comunidades Portuguesas
Despacho n.o 16 405/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
na alínea n) do artigo 8.o, nos n.os 1 e 2 do artigo 10.o e nos artigos 12.o
e 13.o do Decreto-Lei n.o 133/85, de 2 de Maio, e do mapa a que
se refere o n.o 2 do artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 29/2004, de 6 de
Fevereiro:
Nos termos do n.o 4 do despacho de delegação de competências
do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, nomeio em regime
de comissão de serviço, por um período de três anos, o assessor principal do quadro I de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
pessoal técnico superior, Manuel Júlio Areias Alves Taveira para exercer o cargo de adido social na Embaixada de Portugal em Andorra,
indo ocupar um lugar nunca provido.
20 de Julho de 2005. — O Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas, António Fernandes da Silva Braga.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Pública
Despacho n.o 16 406/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
nos artigos 36.o e 37.o do Código do Procedimento Administrativo
e em despacho do Ministro de Estado e das Finanças desta mesma
data que delega no signatário as competências relativas ao encerramento do programa integrado de Formação para a Modernização
da Administração Pública (PROFAP), subprograma do Programa de
Formação Profissional e Emprego do 2.o Quadro Comunitário de
Apoio, relativo aos anos 1994-1999, subdelego aquelas competências
no gestor da Intervenção Operacional da Administração Pública,
Dr. Nuno Ribeiro de Matos Venade.
1 de Julho de 2005. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo.
Despacho n.o 16 407/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
nos artigos 36.o e 37.o do Código do Procedimento Administrativo
e no despacho n.o 13 975/2005 (2.a série), de 30 de Maio, do Ministro
de Estado e das Finanças, que delega no signatário as competências
relativas ao eixo prioritário «Qualificar para modernizar a Administração Pública», da Intervenção Operacional do Emprego, Formação
e Desenvolvimento Social, bem como na respectiva estrutura de apoio
técnico, subdelego aquelas competências no gestor da Intervenção
Operacional da Administração Pública, Dr. Nuno Ribeiro de Matos
Venade.

São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado no
âmbito das competências ora subdelegadas.
É revogado o meu despacho n.o 14 841/2005 (2.a série), publicado
no Diário da República, 2.a série, de 7 de Julho de 2005.
8 de Julho de 2005. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo.
Despacho n.o 16 408/2005 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
nos artigos 36.o e 37.o do Código do Procedimento Administrativo
e no despacho n.o 10 643/2005 (2.a série), de 18 de Abril, do Ministro
de Estado e das Finanças, que delega no signatário as competências
relativas à estrutura da Intervenção Operacional da Administração
Pública (IOAP), subdelego aquelas competências no respectivo gestor,
Dr. Nuno Ribeiro de Matos Venade.
São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado no
âmbito das competências ora subdelegadas.
8 de Julho de 2005. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo.
Despacho n.o 16 409/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
do n.o 1 do artigo 2.o e do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88,
de 23 de Julho, nomeio a licenciada Ana Mafalda Oliveira Lopes
de Almeida para o exercício de funções de adjunto do meu Gabinete.
A nomeada fica autorizada a beneficiar das faculdades previstas
nas alíneas a) e b) do n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 196/93,
de 27 de Maio.
11 de Julho de 2005. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo.
Despacho n.o 16 410/2005 (2.a série). — Nos termos e ao abrigo
dos n.os 3 e 4 do artigo 2.o e dos artigos 6.o e 7.o do Decreto-Lei
n.o 262/88, de 23 de Julho, nomeio o Prof. Doutor Carlos Alberto
Alves Marques para o exercício de funções de assessoria especializada
ao meu Gabinete, designadamente nas seguintes áreas e processos:
Reestruturação da administração central;
Revisão do sistema de carreiras e remunerações da Administração Pública;
Revisão do sistema integrado de avaliação do desempenho na
Administração Pública (SIADAP);
Concepção do sistema de avaliação dos serviços da Administração
Pública.
O nomeado tem direito a auferir a remuneração mensal ilíquida
de E 4150, a abonar 14 vezes ao ano, e fica autorizado a beneficiar
das faculdades previstas nas alíneas a) e b) do n.o 2 do artigo 3.o
do Decreto-Lei n.o 196/93, de 27 de Maio.
O curriculum vitae é publicado em anexo.
11 de Julho de 2005. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo.
Curriculum vitae
(síntese)
Carlos Alberto Alves Marques.
Licenciado pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada em 1978.
Pós-licenciatura da Université René Descartes — Paris V (Sorbonne),
com o Diplôme d’études supérieures de Psychologie du travail
(3ème cycle), em 1982 (UV: Gestão de Pessoal, Formação de Adultos, Ergonomia, Psicologia das Organizações, Estatística e Informática).
Doutoramento na Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg
(Holanda), em 1991, com tese sobre o tema «Análise de valores
em contextos organizacionais».
Assessor de pessoal na Petrogal, E. P. (1980-1987) — actividade no
âmbito de estudos de pessoal, gestão previsional, recrutamento e
movimentação de pessoal, relações laborais, psicologia do trabalho,
organização, gestão orçamental e formação.
Professor associado no ISPA — Instituto Superior de Psicologia Aplicada (1981-2001), designadamente responsável pelas cadeiras de
Técnicas Psicométricas II (1981-1985), Selecção, Orientação e
Treino (1981-1985), Ergonomia (1981-1994) e Psicologia Organizacional (1985-2001), e professor-coordenador de Gestão de Recursos Humanos (1987-1994).
Assessor da administração na Espírito Santo Finantial Holding para
as áreas de organização e gestão de pessoal (1992-1993).

