14 868

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Em 1983, colaboração no levantamento e análise das directivas
comunitárias relacionadas com a protecção do consumidor e
respectivas implicações sobre a regulamentação nacional;
Monitoragem de acções de formação;
Participação em procedimentos de aquisição de serviços e em
júris de concursos para admissão ou promoção de pessoal técnico e de chefia;
Intervenções nos meios de comunicação social — entrevistas na
rádio e na televisão;
Representante do IC em vários órgãos nacionais, internacionais
e comunitários — Comité de Política dos Consumidores da
OCDE, Conselho Tarifário da ERSE, Conselho Consultivo
do ISP, Comité de Emergência da Directiva Segurança Geral
de Produtos, Prosafe (Product Safety Enforcement Forum of
Europe) e Comité Executivo da ECOSA (European Consumer
Safety Association);
Participação em congressos, conferências, seminários e colóquios
relevantes para a política de defesa do consumidor, em alguns
casos com comunicações e intervenções em representação do
IC.
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superior principal do quadro de pessoal da Biblioteca Nacional,
exercendo funções na área de classificação e indexação, Divisão
de Aquisições e Processamento, Direcção de Serviços de Aquisições, Processamento e Conservação;
1996-1997 — técnica superior de 1.a classe, requisitada pelo Instituto Nacional do Desporto (IND) para exercer as funções
de treinadora e seleccionadora nacional da equipa feminina
de juniores, ao serviço da Federação Portuguesa de Judo (FPJ);
1995-1997 — técnica superior de 1.a classe no ex-quadro de efectivos interdepartamental (QEI) da Direcção-Geral da Administração Pública (DGAP), ao abrigo do disposto no artigo 4.o
do Decreto-Lei n.o 124/85, de 23 de Abril;
1993-1994 — técnica superior de 1.a classe na Faculdade de
Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa;
1987-1993 — assistente na Faculdade de Motricidade Humana
(visto do Tribunal de Contas de 17 de Julho de 1987 e Diário
da República, 2.a série, n.o 196, de 27 de Agosto de 1987);
1983-1987 — assistente estagiária no ex-Instituto Superior de
Educação Física, actual Faculdade de Motricidade Humana
(Diário da República, 2.a série, n.o 159, de 13 de Julho de
1983).

Instituto do Desporto de Portugal
Despacho n.o 20 645/2004 (2.a série). — 1 — Foi publicitado
na bolsa de emprego público em 18 de Agosto de 2004 e no jornal
O Jogo em 20 de Agosto de 2004 que o Instituto do Desporto de
Portugal selecciona o titular do cargo de chefe de divisão de Documentação e Edição, ao qual compete desenvolver as actividades previstas nos n.os 4 e 5 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 96/2003, de
7 de Maio.
2 — Nos termos do n.o 3 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro, «os titulares dos cargos de direcção intermédia são providos
por despacho do dirigente máximo do serviço ou organismo».
3 — Nos termos do n.o 2 do mesmo artigo, «a escolha deverá recair
no candidato que em sede de apreciação das candidaturas melhor
corresponda ao perfil pretendido para prosseguir as atribuições e
objectivos do serviço».
4 — Analisadas as seis candidaturas apresentadas, verifica-se que
a candidata Maria Amália Rodrigues Correia da Rocha cumpre os
requisitos obrigatórios e anunciados e evidencia experiência que
melhor se adequa às atribuições acima referidas e aos objectivos
fixados.
5 — Ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 20.o e do n.o 3
do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, nomeio, em comissão
de serviço, a técnica superior principal Maria Amália Rodrigues Correia da Rocha para o cargo de chefe de divisão de Documentação
e Edição do Instituto do Desporto de Portugal.
6 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de Outubro
de 2004, sendo efectuada por urgente conveniência de serviço, pelo
período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo.
20 de Setembro de 2004. — O Presidente, José Manuel Constantino.
Curriculum vitae
I — Identificação:
Nome — Maria Amália Rodrigues Correia da Rocha;
Data de nascimento — 8 de Julho de 1958;
Naturalidade — Estoril.
II — Habilitações académicas:
1987 — provas de aptidão pedagógica e capacidade científica,
previstas no Estatuto da Carreira Docente Universitária, realizadas na Faculdade de Motricidade Humana, Universidade
Técnica de Lisboa (FMH-UTL);
1982 — licenciatura em Educação Física, opção de Judo, pelo
ex-Instituto Superior de Educação Física (ISEF) da Universidade Técnica de Lisboa (UTL).
III — Actividade profissional:
2003-2004 — requisitada pela Câmara Municipal de Cascais,
Departamento de Cultura, Divisão de Bibliotecas e Arquivo
Histórico, onde exerce as seguintes tarefas biblioteconómicas:
1) Classificação e indexação das várias classes CDU;
2) Prestação regular de serviço de referência na Biblioteca
Municipal de Cascais;
1997-2003 — integrada no quadro de funcionários da Biblioteca
Nacional (BN), onde exerceu funções de técnica superior de
1.a classe, tendo sido, desde 4 de Novembro de 1999, nomeada
definitivamente, mediante aprovação em concurso, técnica

IV — Formação profissional complementar:
«Gestão da informação e documentação na União Europeia»:
8 e 9 de Julho de 2004 — catorze horas — Instituto Americano
de Estudos da Comunicação (IAEC);
«Introdução às técnicas documentais»: de 6 a 9 de Maio de
2002 — vinte e quatro horas — Biblioteca Nacional, Ministério
da Cultura;
«Microsoft Outlook»: de 25 a 29 de Janeiro de 2002 — doze
horas e meia — Master Computer — Centro Avançado de
Informática e Formação, S. A.;
«Excel 2000 utilização»: de 13 a 16 de Janeiro de 2002 — dez
horas — Master Computer — Centro Avançado de Informática e Formação, S. A.;
«Word 2000 utilização»: Novembro de 2001 — quinze
horas — Master Computer — Centro Avançado de Informática e Formação, S. A.;
«Porbase 5 — módulos Catwin e Pacwin»: 24 e 25 de Setembro
de 2001 — doze horas — Biblioteca Nacional, Ministério da
Cultura;
«Princípios básicos de catalogação»: de 8 a 12 de Maio de
2000 — trinta horas — Biblioteca Nacional, Ministério da
Cultura;
«Formação Horizon: módulo de catalogação»: 25 e 26 de Janeiro
de 1999 — doze horas — Biblioteca Nacional, Ministério da
Cultura;
«Introdução ao Windows 95»: de 2 a 6 de Novembro de
1998 — quinze horas — Biblioteca Nacional, Ministério da
Cultura;
«Introdução à Internet»: de 6 a 8 de Outubro de 1998 — dezoito
horas — Biblioteca Nacional, Ministério da Cultura;
«Unimarc»: de 1 a 5 de Junho de 1998 — trinta horas — Biblioteca Nacional, Ministério da Cultura;
«Siporbase: sistema de indexação em português»: de 20 a 24
de Outubro de 1997 — vinte e cinco horas — Biblioteca Nacional, Ministério da Cultura;
«Classificação decimal universal»: realizado em 1997 — vinte e
quatro horas — Biblioteca Nacional, Ministério da Cultura.

Instituto Nacional de Estatística
Aviso n.o 9277/2004 (2.a série). — O artigo 32.o do Regime do
Arrendamento Urbano, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 321-B/90, de
15 de Outubro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.o 329-B/2000, de 22 de Dezembro, atribui ao Instituto Nacional
de Estatística o apuramento do coeficiente de actualização anual de
renda dos diversos tipos de arrendamento, incumbindo-o de publicar
no Diário da República, até 30 de Outubro, o aviso com o referido
coeficiente.
Nestes termos, torna-se público, em cumprimento do disposto no
n.o 2 do artigo 32.o do Decreto-Lei n.o 321-B/90, de 15 de Outubro,
na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 329-B/2000, de
22 de Dezembro, que o coeficiente de actualização dos diversos tipos
de arrendamento, para vigorar no ano civil de 2005, é de 1,025.
17 de Setembro de 2004. — Por delegação da Direcção, o Director
do Departamento Jurídico, Rui Matos.

