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remuneratório detido na situação jurídico -funcional de origem, 837,60€ 
(oitocentos e trinta e sete euros e sessenta cêntimos) correspondente à 
3ª posição remuneratória da carreira/categoria de assistente técnico e ao 
nível remuneratório 8, da Tabela Remuneratória Única aprovada pela 
Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

26 de março de 2014. — O Secretário -Geral, José Maria Belo de 
Sousa Rego.

207729761 

 Aviso n.º 4585/2014
Nos termos das disposições conjugadas do n.º 6 do artigo 12.º, da 

alínea b) do nº 1 do artigo 37º ambos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de fevereiro e do artigo 73.º do Anexo I à Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro faz -se público que, após a homologação da ata relativa à 
avaliação, a licenciada Verónica Isa Bicho da Silva concluiu com su-
cesso na Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros o 
período experimental na carreira /categoria de técnico superior em 27 
de janeiro de 2014, ficando colocada na 2ª posição remuneratória, nível 
remuneratório 15 da tabela remuneratória única aprovada pela Portaria 
nº 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

27 de março de 2014. — O Secretário -Geral, José Maria Belo de 
Sousa Rego.

207729801 

 Direção-Geral do Livro, dos Arquivos 
e das Bibliotecas

Despacho n.º 4850/2014
Na sequência de procedimento concursal de recrutamento e seleção 

de cargo de dirigente intermédio de 2.º grau de chefe de Divisão para o 
Arquivo Distrital de Évora publicado no Diário da República 2.ª série 
n.º 223 de 18 de novembro de 2013, sob o aviso n.º 14096/2013, e pu-
blicitado na Bolsa de Emprego Público com o código OE201311/0132 
e após cumpridos todos os formalismos legais e concluído o processo 
de seleção, sob proposta do júri, designo nos termos, e de acordo com 
o disposto nos n.os 9,10, e 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64 -A/2008, de 
31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro o 
Mestre Jorge Miguel Lobo Janeiro, em comissão de serviço, por três anos, 
renovável por iguais períodos de tempo, no cargo de dirigente intermédio 
de 2.º grau, Chefe de Divisão do Arquivo Distrital de Évora.

O presente despacho produz efeitos a 1 de abril de 2014
26 de março de 2014. — O Diretor -Geral, José Manuel Cortês.

Síntese Curricular
Dados Pessoais
Nome: Jorge Miguel Lobo Janeiro
Data de nascimento: 04/05/1983
Naturalidade: Moura, São João Batista
Estado Civil: Casado
Habilitações Literárias

Licenciado em História, Diplomado em Estudos Avançados em Gestão 
Pública (CEAGP, 9.º edição), Mestre em Ciências da Informação e da 
Documentação, Área Arquivística; Mestre em Administração Pública.

Experiência Profissional
Em 2006 foi estagiário da área de História na Câmara Municipal de 

Oeiras, de abril de 2007 a junho de 2011 foi consultor na elaboração da 
Portaria de gestão de documentos e do plano de classificação da Reitoria 
da Universidade Nova de Lisboa. De junho de 2009 a outubro de 2010 foi 
Técnico Superior na Divisão de Segurança e Auditoria (DSI), na Direção-
-Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários (DGITA), onde 
desempenhou funções ao nível da gestão da segurança da informação. 
Desde outubro de 2010 foi Técnico Superior na Divisão de Normalização 
e Apoio à Administração (DNAA), na Direção -Geral do Livro, Arquivos 
e Bibliotecas (DGLAB), tendo colaborado na elaboração de normas e 
orientações técnicas, na elaboração e teste de instrumentos de apoio à 
gestão de documentos no âmbito da Macroestrutura Funcional (MEF), 
no controlo da aplicação dos instrumentos de avaliação de documentos 
e na prestação de apoio técnico em projetos de consultoria.

Autor de comunicações e de publicações nas áreas da História e da 
Gestão Pública.

207727825 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete da Secretária de Estado do Tesouro

Despacho n.º 4851/2014
1. Nos termos do disposto na alínea d) do no n.º 1 do artigo 3.º, nos 

n.os 1 a 3 do artigo 11.º, e no artigo 12.º, do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 
20 de janeiro, designo Maria Margarida Cabral Vaz Raposo para exercer 
as funções de secretária pessoal no meu gabinete.

2. Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto-Lei, a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.

3. O presente despacho produz efeitos desde 10 de março de 2014.
14 de março de 2014. — A Secretária de Estado do Tesouro, Maria 

Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco.

Nota curricular
Maria Margarida Cabral Vaz Raposo nasceu em Lisboa, em 1966.
Bacharelato em Marketing e Publicidade.
Exerceu funções de Técnica de Relações Públicas, na Parque EXPO’98 

e funções de Coordenadora dos Postos de Atendimento ao visitante da 
EXPO’98 (de 1993 a 2002)

Nomeada secretária pessoal do Ministro da Ciência e do Ensino 
Superior do XV Governo Constitucional;

Nomeada secretária pessoal da Secretária de Estado do Desenvolvi-
mento Regional do XV Governo Constitucional;

Nomeada secretária pessoal do Secretário de Estado do Ambiente do 
XVI Governo Constitucional.

207727136 

 Despacho n.º 4852/2014
Determino, a seu pedido, a cessação de funções no cargo de secretária 

pessoal do meu gabinete, de Margarida Maria Guerra Tavares Sarmento, 
para as quais foi nomeada pelo Despacho n.º 119/2014, publicado no 
Diário da República n.º 3, 2.ª série, de 6 de janeiro de 2014. 

O presente despacho produz efeitos a partir do dia 13 de março de 
2014.

27 de março de 2014. — A Secretária de Estado do Tesouro, Maria 
Isabel Cabral de Abreu Castelo Branco.

207726667 

 Autoridade Tributária e Aduaneira

Aviso n.º 4586/2014
Por despacho de 10 de março de 2014, da Senhora Subdiretora-Geral 

da Área de Recursos Humanos e Formação, Leonor Carvalho Duarte, 
(por delegação de competências do Senhor Diretor-Geral) da Autori-
dade Tributária e Aduaneira, e após anuência da Diretora Regional de 
Cultura do Centro, foi autorizada a mobilidade interna na categoria de 
assistente técnica de Zulmira Maria dos Santos Veiga Paulo Coelho, 
no mapa de pessoal da Autoridade Tributária e Aduaneira, para exercer 
funções na Direção de Finanças da Guarda nos termos do disposto do 
n.º 2 do artigo 60.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação 
dada pelo artigo 18.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, com efeitos 
a 1 de maio de 2014.

27 de março de 2014. — O Chefe de Divisão, Manuel Pinheiro.
207724414 

 Despacho n.º 4853/2014
Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado 

pelo Decreto -Lei n.º 442 -B/88, de 30 de Novembro, reconhece -se à 
ADISEGI — Associação para o Desenvolvimento do Instituto Superior 
de Estatística e Gestão de Informação, com o NIF 502 523 760, com 
sede no Campus de Campolide, 1070 -312 Lisboa, a isenção de IRC nos 
termos e com a seguinte amplitude:

Categoria B — Rendimentos empresariais derivados do exercício das 
atividades comerciais ou industriais desenvolvidas no âmbito dos seus 
fins estatutários, excluídos os rendimentos provenientes das prestações 
de serviços relacionadas com Cursos de Especialização/Pós Graduação, 
Cursos de Curta Duração e Seminários;

Categoria E — Rendimentos de capitais com exceção dos provenien-
tes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem depositados, 
nos termos da legislação em vigor;




