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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Despacho n.o 25 180/2006
Nos termos do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 21.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho, e no cumprimento da subdelegação de
competências estabelecida pelo despacho n.o 19 710/2005, do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 176 ,de 13 de Setembro de 2005, é aprovado
o programa de provas de conhecimentos específicos a utilizar nos
concursos de acesso para as carreiras de especialista de informática
e técnico de informática do quadro de pessoal do ex-Instituto Nacional
do Desporto, constante do anexo ao presente despacho e do qual
faz parte integrante.
15 de Novembro de 2006. — O Presidente da Direcção do Instituto
do Desporto de Portugal, Luís Bettencourt Sardinha. — A Directora-Geral da Administração Pública, Teresa Nunes.
ANEXO
Programa de provas de conhecimentos específicos a utilizar
nos concursos de acesso para as carreiras de especialista
de informática e técnico de informática do quadro de pessoal
do ex-Instituto Nacional do Desporto.
Especialista de informática:
a) Definição de estratégias em sistemas de informação;
b) Planeamento, projecto, organização e gestão de sistemas de
informação;
c) Tecnologias, serviços e produtos informáticos;
d) Redes de comunicação de dados;
e) Segurança e privacidade em sistemas de informação;
f) Sistemas de gestão de bases de dados;
g) Desenvolvimento e manutenção de aplicações informáticas.
Técnico de informática:
a) Manutenção e exploração de sistemas de informação;
b) Redes de comunicação de dados;
c) Segurança e privacidade em sistemas de informação;
d) Sistemas de gestão de bases de dados;
e) Desenvolvimento e manutenção de aplicações informáticas;
f) Sistemas operativos;
g) Hardware (computadores pessoais, impressoras), montagem,
manutenção, configuração e instalação.
A pormenorização e delimitação dos temas constarão dos respectivos avisos de abertura do concurso.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Governo Civil do Distrito de Santarém
Despacho n.o 25 181/2006
No uso dos poderes conferidos pelo n.o 2 do despacho do governador
civil de 22 de Novembro de 2006 e nos termos do n.o 2 do artigo 36.o
do Código do Procedimento Administrativo, subdelego, nas minhas
faltas e impedimentos, na chefe de secção Maria Nazaré da Paz Gomes
Nunes e ainda no funcionário de maior categoria, na ausência ou
impedimento daquela, os poderes previstos no n.o 1 do citado
despacho.
O presente despacho produz efeitos desde 22 de Novembro de
2006, considerando-se ratificados todos os actos entretanto praticados,
nos termos do artigo 137.o do Código do Procedimento Administrativo.
22 de Novembro de 2006. — O Secretário, Jorge Manuel Pinto da
Rocha.

Despacho n.o 25 182/2006
1 — Nos termos do n.o 2 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 252/92,
de 19 de Novembro, e dos artigos 35.o e seguintes do Código do
Procedimento Administrativo, delego no secretário do Governo Civil,
licenciado Jorge Manuel de Pinho Vinagre Pinto da Rocha, a minha
competência para ajuramentar agentes de fiscalização das empresas
concessionárias ou operadoras das diversas estruturas rodoviárias existentes no distrito de Santarém (auto-estradas e vias públicas equiparadas), com vista a que, no âmbito das suas atribuições, possam
exercer as funções de fiscalização previstas na Lei n.o 25/2006, de
30 de Junho.
2 — Nos termos do n.o 1 do artigo 36.o do Código do Procedimento
Administrativo, autorizo a subdelegação dos poderes referidos no n.o 1
do presente despacho.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 22 de Novembro
de 2006, considerando-se ratificados todos os actos entretanto praticados, nos termos do artigo 137.o do Código do Procedimento
Administrativo.
22 de Novembro de 2006. — O Governador Civil, Paulo Fonseca.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Departamento Geral de Administração
Despacho (extracto) n.o 25 183/2006
Reinaldo Manuel Moreira Barreiros, secretário privativo na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, REPER,
em Bruxelas, em regime de comissão de serviço — despachos de 2 de
Fevereiro e de 31 de Julho de 2006 determinando a cessação da
referida comissão de serviço e consequente exoneração do cargo, com
efeitos a partir de 31 de Julho de 2006. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2006. — O Director, Renato Marques.
Despacho (extracto) n.o 25 184/2006
Elsa Maria Simões Botas, adida para a cooperação na Embaixada
de Portugal em Bruxelas, em regime de comissão de serviço — despachos de 2 de Fevereiro e de 31 de Julho de 2006 determinando
a cessação da referida comissão de serviço e consequente exoneração
do cargo, com efeitos a partir de 31 de Julho de 2006. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Novembro de 2006. — O Director, Renato Marques.

MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA DEFESA NACIONAL
Portaria n.o 1846/2006
Considerando a necessidade de reforço em recursos humanos para
a estrutura da Missão Militar OTAN e UE, em Bruxelas, Reino da
Bélgica, tendo em atenção assegurar a presidência portuguesa da
União Europeia no ano 2007, e por proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 1.o,
n.o 1, alínea a), 3.o, 7.o, 8.o, n.o 1, e 10.o do Decreto-Lei n.o 233/81,
de 1 de Agosto:
Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e dos Negócios
Estrangeiros e da Defesa Nacional, o seguinte:
1.o Nomear os militares abaixo indicados:
Coronel de artilharia (03395682) Rui Manuel Carlos Clero para
o cargo de «HTF chairman».
Tenente-coronel de transmissões (13847087) Paulo Fernando Viegas Nunes para o cargo de «secretário HTF».
2.o As comissões de serviço dos militares mencionados no n.o 1
iniciam-se em 1 de Janeiro de 2007 e terminarão em 7 de Janeiro
de 2008.

