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8 — A seleção dos candidatos será feita com base na análise do currículo vitae, complementada com entrevista pessoal, sendo os critérios
de avaliação de cada um desses métodos publicados no sítio oficial da
CNE na Internet.
9 — O presente procedimento visa suprir uma necessidade de recrutamento decorrente de aposentação de um trabalhador do mapa de
pessoal da CNE, motivo pelo qual o início de funções do trabalhador

a selecionar apenas se verificará após a efetivação da aposentação do
trabalhador atualmente em funções, o que previsivelmente se verificará
no início de 2014.
21 de novembro de 2013. — O Presidente da Comissão Nacional de
Eleições, Fernando da Costa Soares.
207415107

PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Primeiro-Ministro
Despacho n.º 15492/2013
Considerando que, no período natalício e de ano novo, é tradicional
a deslocação de muitas pessoas para fora dos seus locais de residência,
tendo em vista a realização de reuniões familiares;
Considerando o disposto na alínea d) do artigo 199.° da Constituição
e no uso dos poderes delegados pelo n.° 2 do artigo 6.° da Lei Orgânica
do XIX Governo Constitucional;
Determino o seguinte:
1 — É concedida tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem
funções públicas no Estado, nos institutos públicos e nos serviços desconcentrados da administração central no dia 24 e na tarde do dia 31
de dezembro de 2013.
2 — Excetuam-se do disposto no número anterior os serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em
funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do
Governo competente.
3 — Sem prejuízo da continuidade e da qualidade do serviço a prestar,
os dirigentes máximos dos serviços e organismos referidos no n.° 2
devem promover a equivalente dispensa do dever de assiduidade dos
respetivos trabalhadores, em dia ou dias a fixar oportunamente.
21 de novembro de 2013. — O Primeiro-Ministro, Pedro Passos
Coelho.
24862013

Gabinete do Secretário de Estado da Cultura
Despacho n.º 15493/2013
1. Nos termos do disposto no nº 4 do artigo 27º da Lei nº 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 de
dezembro, determino a cessação de funções, a seu pedido, do licenciado
José Pedro Ribeiro Gomes da Silva no cargo de presidente do Conselho
Diretivo do Instituto do Cinema e do Audiovisual, ICA, I. P., em regime
de substituição, para o qual foi designado desde 1 de abril de 2012.
2. O presente despacho produz efeitos a partir de 12 de novembro
de 2013.
12 de novembro de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura,
Jorge Barreto Xavier.
207420275
Despacho n.º 15494/2013
1. Nos termos do disposto no nº 4 do artigo 27º da Lei nº 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 de
dezembro, determino a cessação de funções, a seu pedido, da licenciada
Ema Maria Lemos Gomes de Favila Vieira Alcobia no cargo de vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Cinema e do Audiovisual, ICA, I. P., em regime de substituição, para o qual foi designada
desde 22 de abril de 2013.
2. O presente despacho produz efeitos a partir de 30 de novembro
de 2013.
12 de novembro de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura,
Jorge Barreto Xavier.
207411219

Despacho n.º 15495/2013
Nos termos do n.º 1 do artigo 27º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, do nº2
do artigo 6º da Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, do artigo 5º do
Decreto-Lei n.º 79/2012, de 27 de março, no âmbito dos poderes que
me foram delegados através do Despacho n.º 15249/2012, de 16 de
novembro, publicado no D.R. n.º 230, 2.ª série, de 28 de novembro
de 2012, e em virtude da aceitação do pedido de cessação de funções
apresentado pelo anterior titular:
1. Designo, em regime de substituição, a licenciada Maria Filomena
Allen Serras Pereira Furtado, para exercer o cargo de presidente do
Conselho Diretivo do Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P., cujo
currículo académico e profissional, que se anexa ao presento despacho,
evidencia perfil adequado e demonstrativo da aptidão e da experiência
profissional necessárias ao exercício do referido cargo.
2. O presente despacho produz efeitos a partir de 12 de novembro
de 2013.
12 de novembro de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura,
Jorge Barreto Xavier.
Nota curricular
Dados pessoais: Maria Filomena Allen Serras Pereira Furtado
Data de nascimento: 13 de junho de 1956
Habilitações académicas: Licenciatura em Administração e Gestão de
Empresas pela Universidade Católica Portuguesa - 1978
Lugar de origem: Técnica superior do mapa de pessoal do ICA, IP
Formação profissional:
- “SIADAP 1,2 e 3 – Alteração ao Quadro Jurídico e as suas Implicações Práticas”, realizado a 28 de maio de 2013, com a duração de 4h;
- “Workshop – A Lei dos compromissos e dos Pagamentos em Atraso”,
realizado a 22 de maio de 2013, com a duração de 7h;
- “Workshop – Sensibilização para a ISSO 9001:2008”, realizado em
24 de outubro de 2012, com a duração de 4h;
- “Auditoria e Acompanhamento à Execução Financeira de Projetos
Financiados pelo ICA, IP.”, novembro de 2011;
- “FORGEP – Programa de Formação em Gestão Pública”, entre
fevereiro e maio de 2010, com a classificação final de 16,4 valores na
escala de 0 a 20;
- “O SIADAP como Instrumento de Estratégico: Questões sobre a
sua Implementação”, fevereiro de 2010;
- “Novo Regime de Vínculos, Carreiras e Remunerações”, abril e
dezembro de 2008
- “Qualidade e Desempenho”, outubro e fevereiro de 2008;
Atividade profissional:
Atualmente, exerce funções de assessora do Conselho Diretivo do
ICA, tendo pedido a cessação, em setembro de 2013, da comissão de
serviço, do cargo de direção intermédia de 1º grau, de diretora do Departamento do Cinema e do Audiovisual do ICA.
Nomeação, em regime de comissão de serviço, por três anos, após procedimento concursal, para o cargo de direção intermédia de 1º grau, de diretora
do Departamento do Cinema e do Audiovisual do ICA, em junho de 2013.
Nomeação, em regime de substituição, para o cargo de direção intermédia de 1º grau de diretora do Departamento do Cinema e do Audiovisual do ICA, em junho de 2012.
Renovação, em novembro de 2011, da comissão de serviço de Chefe
de Divisão de Programas e Projetos do ICA - Instituto do Cinema e do
Audiovisual, em julho de 2008.
Nomeação, em regime de comissão de serviço, por três anos para o
cargo de direção intermédia de 2º grau Chefe de Divisão de Programas
e Projetos do ICA, em abril de 2007.

