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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Centro Jurídico
Rectificação n.o 1766/2007
Para os devidos efeitos se declara que o despacho n.o 18 165/2007,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 157, de 16 de Agosto
de 2007, cujo original se encontra arquivado neste Centro Jurídico,
saiu com as seguintes inexactidões, que assim se rectificam:
1 — No sumário, onde se lê «equipa multidisciplinar diplomas»
deve ler-se «equipa multidisciplinar Diplomas».
2 — No sumário, onde se lê «o licenciado José Manuel Ferreira
Bento de Almeida» deve ler-se «o licenciado José Manuel Bento Ferreira de Almeida».
3 — No n.o 1, onde se lê «Constituir a equipa multidisciplinar diplomas.» deve ler-se «Constituir a equipa multidisciplinar Diplomas.».
4 — No n.o 2, onde se lê «Delegar no chefe da equipa multidisciplinar diplomas as seguintes» deve ler-se «Delegar no chefe da
equipa multidisciplinar Diplomas as seguintes».
5 — No n.o 3, onde se lê «Designar como chefe da equipa multidisciplinar diplomas o licenciado José Manuel Ferreira Bento de
Almeida,» deve ler-se «Designar como chefe da equipa multidisciplinar Diplomas o licenciado José Manuel Bento Ferreira de
Almeida,».

n.o 20 328/2007, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 172,
de 6 de Setembro de 2007;
Reunindo a técnica superior de 1.a classe Maria da Graça Regales
Paula Franco, do quadro de pessoal do Centro Hospitalar de Cascais,
do Ministério da Saúde, os requisitos legais exigíveis, bem como o
perfil profissional pretendido para o exercício do lugar em apreço:
No uso de competência própria conferida pela alínea d) do n.o 1
do artigo 7.o do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.o 51/2005,
de 30 de Agosto, por remissão do n.o 3 do artigo 25.o-A da lei quadro
dos institutos públicos, aprovada pela Lei n.o 3/2004, de 15 de Janeiro,
republicada pelo Decreto-Lei n.o 105/2007, de 3 de Abril, nomeio,
em regime de substituição, no cargo de chefe de divisão de Ásia
e Outros Países a técnica superior de 1.a classe Maria da Graça Regales
Paula Franco, nos termos do artigo 27.o da citada Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2007.
7 de Setembro de 2007. — O Presidente, Augusto Manuel Correia.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

12 de Setembro de 2007. — A Directora, Susana Brito.

Instituto Português da Juventude, I. P.

Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Pública
Despacho n.o 23 188/2007

Louvor (extracto) n.o 529/2007
Ao cessar funções como presidente do Instituto Português da Juventude expresso o meu público louvor à Dr.a Conceição Bessa Ruão
pela enorme capacidade de trabalho, rigor profissional, inexcedível
dedicação e elevado sentido do dever que sempre evidenciou no exercício das suas funções como vogal deste Instituto.
Reconhecida pela sua eficiência, permanente disponibilidade e lealdade, sempre soube aliar a sua competência profissional a um elevado
espírito de missão, pelo que é com toda a justiça que lhe faço este
louvor, dando público testemunho do seu inegável contributo para
o reconhecimento do trabalho desta comissão executiva.
30 de Março de 2007. — A Presidente da Comissão Executiva, Maria
Geraldes.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Secretaria-Geral

o

Ao abrigo do n. 2 do n.o 3.o da Portaria n.o 327/2004, de 31 de
Março, e dos n.os 1 e 2 do artigo 3.o do Regulamento do Concurso
de Admissão do Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública
(CEAGP), anexo à referida portaria, e no uso das competências delegadas pelo despacho n.o 19 632/2007, de 30 de Julho, do Ministro
de Estado e das Finanças, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 167, de 30 de Agosto de 2007:
1 — Determino a abertura, pelo prazo de 10 dias úteis a contar
da data de publicação do respectivo aviso de abertura, do concurso
de admissão do Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública
(CEAGP) para o preenchimento das vagas referentes ao ano lectivo
de 2007-2008.
2 — Nomeio, sob proposta do presidente do INA, o seguinte júri
do concurso:
Presidente — Dr. José António Bagulho França Martins.
Vogais efectivos:
Prof.a Doutora Helena Rato (que substituirá o presidente, em caso
de impedimento).
Dr.a Maria Teresa Gonçalves Abreu Romão de Salis Gomes.
Vogais suplentes:

Departamento Geral de Administração
Despacho (extracto) n.o 23 186/2007
Por despacho do secretário-geral de 4 de Setembro de 2007, foi
autorizado o regresso da licença sem vencimento de longa duração
da assistente administrativa especialista Maria das Mercês de Carvalho
Araújo Carqueijeiro Gibson do quadro único de vinculação do pessoal
dos serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
21 de Setembro de 2007. — A Directora-Adjunta, Rosa Batoréu.

Prof. Doutor Amilcar José Martins Arantes.
Dr.a Vera Maria da Silva Batalha.
26 de Setembro de 2007. — O Secretário de Estado da Administração Pública, João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo.

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Aviso n.o 19 212/2007

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, I. P.

Concurso interno de acesso para preenchimento de 13 lugares
da categoria de reverificador

Despacho n.o 23 187/2007

1 — Em cumprimento do disposto no n.o 1 do artigo 28.o do
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, autorizado
por despacho de 19 de Setembro de 2007 do subdirector-geral, licenciado João Martins, emitido no uso dos poderes que lhe foram delegados pelo n.o 1, alínea a), do n.o II do despacho n.o 7773/2007, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 82, de 27 de Abril de
2007, se encontra aberto concurso interno de acesso para preenchimento de 13 lugares da categoria de reverificador, da carreira técnica

Considerando que se encontra vago o lugar correspondente ao cargo
de direcção intermédia do 2.o grau de chefe de divisão de Ásia e
Outros Países (DAOP), estabelecido nos termos do n.o 3 do artigo 1.o
dos Estatutos do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento,
I. P. (IPAD, I. P.), aprovados pela Portaria n.o 510/2007, de 30 de
Abril, conjugado com o n.o 1, do artigo 8.o e o artigo 9.o do despacho

