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Rui Herculano de Lima Ribeiro (b).
Rui José Teixeira da Rocha (b).
Rui Miguel de Oliveira Castanho (e).
Sandra Campos Nogueira (b).
Sandra Cristina Miranda Cardoso Paiva (a).
Sandra Emília Almeida Santos (g).
Sandra Gisela dos Santos Lopes (b).
Sandra Maria Brás Franco (b).
Sandra Maria Martinho Monteiro Fernandes (f).
Sandra Maria Moreira Leitão da Silva (b).
Sandra Sofia Sintra Casal (c).
Sandrina Rio Tinto Alves (a).
Sara Cristina Milheiro Tavares (a).
Sara Cristina Souto Rosinha Fernandes dos Santos (e).
Sara Elisabete Bento da Cruz Baptista do Ó (h).
Sara Graciete Louro da Cruz (b).
Sara Plat da Cruz Teodósio Marques (e).
Sérgio Bruno Saraiva Duarte Cerveira Direito (b).
Sílvia Alexandra da Silva Quinteiro (f).
Sílvia Cristina Fernandes Lopes de Almeida (a).
Sílvia Maria Galvão Teles Franco Pulido Pereira (h).
Sílvia Marina Barrocas Janeiro (b).
Sofia Isabel Magos de Jesus (b).
Sónia Cristiana Monteiro de Oliveira (b).
Sónia Filipa da Cruz Lima de Andrade e Silva (e).
Susana Cristina Coelho de Aguiar (e).
Susana Cristina da Silva do Ó Passos Pereira (h).
Susana Cristina da Silva Leão (h).
Susana Duarte Pereira de Jesus (b).

Susana Isabel Custódio Barradas (h).
Susana Maria Collares Vieira Saramago (b).
Susana Martins Rodrigues (g).
Tânia Cristina Jorge da Silva (c).
Tânia Sofia Pena Rodrigues Meireles da Cunha (b).
Teresa Augusta Barbosa Ferreira dos Santos (a).
Teresa Cláudia Jordão Carvalheiro de Castro Veloso (b).
Teresa Maria Gonçalves Nunes (b).
Teresa Maria Rodrigues Pinela (b).
Teresa Sofia Brás Gomes (a).
Tiago Miguel Berrincha Travassos Relva (e).
Tiago Rui Magalhães Barreto Tibúrcio (b).
Vânia Alexandra Oliveira Fernandes (e).
Vera Cristina Antunes Costa da Silva Maçãs (b).
Virgínia Cristina Letteri Castelbranco (d).
Virgínia Maria Caretas Nero Valente (e).
(a) Não obteve aprovação na prova escrita e oral de língua inglesa.
(b) Não compareceu à prova escrita e oral de língua inglesa.
(c) Não obteve aprovação na prova prática de informática.
(d) Não compareceu à prova prática de informática.
(e) Não obteve aprovação no exame psicológico de selecção.
(f) Não compareceu ao exame psicológico de selecção.
(g) Não obteve aprovação na prova escrita de conhecimentos
específicos.
(h) Não compareceu à prova escrita de conhecimentos específicos.
12 de Março de 2007. — A Presidente do Júri, Maria José Afonso.

PARTE C
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Pública
Despacho n.o 6250/2007
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 36.o e 37.o do Código do
Procedimento Administrativo e no n.o 3 do despacho n.o 19 655/2005
(2.a série), de 27 de Julho, publicado em 12 de Setembro de 2005,
subdelego no presidente do Instituto Nacional de Administração
(INA), em regime de substituição, engenheiro Rui Ferreira Afonso
Lucas, as minhas competências delegadas para a prática dos seguintes
actos no âmbito do INA:
a) Autorizar o regresso à actividade do pessoal que se encontre
em situação de licença sem vencimento de longa duração;
b) Aprovar os programas das provas de conhecimentos a que se
refere a parte final do n.o 3 do artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho;
c) Autorizar o pessoal a desempenhar qualquer actividade de natureza pública alheia ao serviço;
d) Autorizar a passagem ao regime de prestação de trabalho de
semana de quatro dias, nos termos do Decreto-Lei n.o 325/99, de
18 de Agosto;
e) Autorizar a ultrapassagem dos limites fixados nos n.os 1 e 2
do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 259/98, de 18 de Agosto, ao abrigo
da alínea d) do seu n.o 3, e a prestação, com carácter excepcional,
de trabalho em dias de descanso semanal, de descanso complementar
e em feriados ao pessoal dirigente e de chefia, ao abrigo do n.o 5
do artigo 33.o do mesmo diploma, bem como a realização da respectiva
despesa;
f) Nomear os instrutores e inquiridores de processos disciplinares,
de inquérito e de averiguações por mim instaurados, que não sejam
desde logo nomeados por meu despacho;
g) Autorizar a prorrogação dos prazos a que se referem o n.o 1
do artigo 45.o e o n.o 2 do artigo 87.o do Estatuto Disciplinar dos
Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 24/84, de 16 de Janeiro;

h) Autorizar a inscrição e a participação do pessoal em estágios,
congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou
outras actividades semelhantes que se realizem no estrangeiro, bem
como o pagamento das correspondentes despesas de inscrição, transporte e ajudas de custo;
i) Conceder equiparação a bolseiro no País e no estrangeiro a pessoal em actividade;
j) Autorizar a condução de viaturas do Estado afectas ao serviço
por parte do seu pessoal, de acordo com o Decreto-Lei n.o 50/78,
de 28 de Março, conjugado com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 2.o
do Decreto-Lei n.o 490/99, de 17 de Novembro;
l) Autorizar o reembolso de descontos indevidamente efectuados
no abono de vencimentos e pensões.
2 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 1 de Fevereiro
de 2007, ficando por esta forma ratificados todos os actos que no
âmbito dos poderes subdelegados tenham sido praticados pelo
subdelegado.
8 de Fevereiro de 2007. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo.

Secretaria-Geral
Despacho n.o 6251/2007
Por despacho de 16 de Outubro de 2006 do secretário-geral do
Ministério das Finanças e da Administração Pública, foi Célia Maria
Rodrigues dos Santos, técnica superior de 1.a classe do quadro de
pessoal da Direcção-Geral de Viação, posicionada no escalão 1,
índice 460, transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal da
Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração
Pública, ficando exonerada do lugar de origem com efeitos reportados
a 1 de Março de 2007. (Não está sujeito a fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
12 de Março de 2007. — O Secretário-Geral, J. A. Mendonça
Canteiro.

