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em artigo incluído na Revista Sociedade e Trabalho, do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social
subordinado ao “Estudo sobre a utilização da propriedade industrial nos
sectores plásticos e dos moldes”(2007);
Integrou a equipa que formulou o estudo subordinado à “Avaliação
da procura de patentes em Portugal”, incluído na revista Sociedade e
Trabalho do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do
Trabalho e Solidariedade Social (2006);
Integrou a equipa que elaborou o relatório “Mapear conhecimento e
Inovação em Portugal”, estudo realizado pelo Observatório da Sociedade da Informação e do Conhecimento e Presidência do Conselho de
Ministros (2004);
Membro da Associação Portuguesa de Autores e membro da ordem
dos Economistas.
28 de fevereiro de 2014. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo,
José Ascenso Nunes da Maia.
207665958
Deliberação (extrato) n.º 667/2014
Nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 20.º
e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, republicada em anexo à
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, e por último alterada pela Lei
n.º 68/2013, de 29 de agosto, foi, por deliberação de 20.02.2014, do
Conselho Diretivo, designada, em comissão de serviço, pelo período
de 3 anos, para o cargo de Coordenadora do Setor de Programação
Financeira e Planeamento do Departamento Financeiro do Instituto dos
Registos e do Notariado, I. P. (cargo de direção intermédia de 2.º grau),
a Mestre Inês Maria Correia Amoroso Pires, possuidora de competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas
ao exercício do cargo, como se evidencia na síntese curricular abaixo
publicada, com efeitos reportados a 20.02.2014, com a possibilidade
de exercer a opção contemplada no n.º 3 do artº31.º da supracitada Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro.
Sintese curricular
1 — Identificação
Nome — Inês Maria Correia Amoroso Pires
Data de nascimento — 27 de dezembro de 1975
Naturalidade — freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa
2 — Formação académica
Licenciatura em Economia, na variante de Economia Pública, pela
Universidade Lusíada de Lisboa, concluída em 1999;
Pós-Graduação em Técnicas Avançadas para a Gestão, pela Universidade Lusíada de Lisboa, concluída em 2000;
Mestrado em Economia Monetária e Financeira, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, pela Universidade Técnica de Lisboa,
concluída em 2008;
3 — Formação complementar
Participação em diversas ações de formação, designadamente, ao nível
de práticas de implementação do plano público POCP, de utilização do
GERFIP, do FORGEP, da construção do Plano e Relatório de Atividades
em articulação com o SIADAP, do Balanced Scorecard, da execução
e controlo orçamental nos serviços públicos, das novas regras de elaboração do orçamento dos serviços públicos, da prestação de contas e
responsabilidades financeira em serviços com autonomia administrativa,
da elaboração e análise dos mapas contabilísticos e financeiro, do regime
jurídico das empreitadas públicas e da auditoria e controlo interno.
4 — Experiência profissional
Exerce funções como Coordenadora do Setor de Programação
Financeira e Planeamento do Departamento Financeiro do Instituto
dos Registos e do Notariado, I. P., em regime de substituição, desde
01.12.2012;
Exerceu, anteriormente, as seguintes funções:
De 2008 a 2012, como Coordenadora do Setor de Programação Financeira, Planeamento e de Operações Contabilísticas do Departamento
Financeiro do IRN, I. P., em regime de substituição;
De 2000 a 2008, técnica superior do mapa de pessoal do IRN, I. P.;
Em 2000, estágio na Cercizimbra — Cooperativa para a Educação
e Reabilitação de Cidadão Inadaptados de Sesimbra, como Gestora de
Empresas;

De 1999 a 2000, estágio no Gabinete de Gestão Financeira do Ministério da Justiça, na Direção de Serviços de Estudos, Planeamento,
Orçamento e Conta;
5 — Outras atividades
Inscrita como Técnica Oficial de Contas na Câmara dos Técnicos
Oficiais de Contas.
3 de março de 2014. — O Vice-Presidente do Conselho Diretivo, José
Ascenso Nunes da Maia.
207667237

Polícia Judiciária
Aviso n.º 3558/2014
Para cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, faz-se pública a lista nominativa
dos trabalhadores do mapa de pessoal da Polícia Judiciária que cessaram
funções no período compreendido entre 1 e 28 de fevereiro de 2014:
Por motivo de aposentação:
Carlos Nunes Gomes, Coordenador Superior de Investigação Criminal, Escalão 1, em 01-02-2014;
José Carlos de Sá Teixeira, Coordenador de Investigação Criminal,
Escalão 1, em 01-02-2014;
Manuel Nascimento Pimentel, Inspetor-Chefe, Escalão 4, em
01-02-2014;
Maria de Fátima Capucho Pereira Malhado, Especialista Auxiliar,
Escalão 8, em 01-02-2014;
Ana Mercês da Conceição Sota, Especialista Auxiliar, Escalão 6,
em 01-02-2014;
Por falecimento:
Luis Miguel Ruivo Rafael, Especialista Superior, Escalão 2, em
28-02-2014.
(Não estão sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
3 de março de 2014. — Pela Diretora da Unidade, João Prata Augusto.
207661972

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Direção Regional da Economia do Alentejo
Despacho (extrato) n.º 3919/2014
Nos termos do artigo 59.º e seguintes da Lei n.º 12-A/2008, de 27
de fevereiro, e do n.º 3 do artigo 39.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de
dezembro, foi autorizada por meu despacho datado de 2 de janeiro de
2014, a mobilidade interna, na modalidade de mobilidade intercarreiras, da trabalhadora Maria Celeste Lourenço Bento de Matos, da
carreira/categoria de assistente técnico, para desempenho de funções na
carreira/categoria de técnico superior, passando a auferir a remuneração
correspondente a 2.ª posição remuneratória da carreira de técnico superior e o nível remuneratório 15 da tabela remuneratória única aprovada
pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, com efeitos à data
do referido despacho.
2 de janeiro de 2014. — O Diretor Regional, João Filipe de Jesus.
207672429

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.
Deliberação (extrato) n.º 668/2014
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que, por Deliberação
do Conselho Diretivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.,
de 09 de janeiro de 2014, e por Despacho do Inspetor-Geral das Atividades Culturais, de 17 de janeiro de 2014, ao abrigo do disposto no
artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação dada
pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro e pela Lei n.º 66-B/2012, de
31 de dezembro, foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade
interna na categoria de assistente técnica da carreira geral de assistente
técnico, no mapa de pessoal do ex-Instituto da Mobilidade e dos Trans-

