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Secretaria-Geral
I — Dados pessoais:
Contrato (extracto) n.o 1234/2005. — Celebrado contrato de trabalho a termo certo, em 14 de Fevereiro de 2005, entre a Estrutura
de Missão para a Extensão da Plataforma Continental, representada
pelo responsável Prof. Doutor Manuel Alexandre Ferreira Pinto de
Abreu, em cumprimento da autorização do Ministro de Estado, da
Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar e ao abrigo do disposto
na Resolução do Conselho de Ministros n.o 9/2005, de 16 de Novembro, e Miguel José Leite Neves Roque Martins. O segundo outorgante
é contratado para exercer, sob a direcção do primeiro outorgante,
a actividade de consultoria no âmbito das relações internacionais auferindo a remuneração ilíquida mensal de E 3847,30, tendo ainda direito
aos subsídios de férias e de Natal. O presente contrato tem início
no dia 15 de Fevereiro de 2005 e vigorará até 30 de Abril de 2006.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Junho de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.
Despacho (extracto) n.o 13 896/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 6 de Abril de 2005, com a anuência do presidente da
Associação dos Bombeiros Voluntários de Colares:
Rui Manuel Alves Pereira, funcionário da Associação dos Bombeiros
Voluntários de Colares, a exercer funções de motorista de ligeiros
no Gabinete do Primeiro-Ministro — autorizada a renovação da
requisição ao abrigo do disposto no artigo 9.o do Decreto-Lei
n.o 322/88, de 23 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.o 45/92, de 4 de Abril, com efeitos reportados
a 12 de Março de 2005.
8 de Junho de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.
Despacho (extracto) n.o 13 897/2005 (2.a série). — Por meu
despacho de 17 de Maio de 2005, com a anuência do Secretário-Geral
do Ministério dos Negócios Estrangeiros de 18 de Maio de 2005:
Maria Manuela de Carvalho Pinto Rosa, assistente administrativa do
quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios
Estrangeiros — requisitada, ao abrigo do disposto no artigo 27.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com efeitos reportados a 1 de Junho de 2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Junho de 2005. — O Secretário-Geral, José M. Sousa Rego.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE
SOCIAL.
Despacho conjunto n.o 392/2005. — A Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento tem por objectivo promover os estudos,
a estatística, a prospectiva e o planeamento no âmbito das atribuições
do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.
A licenciada Maria Cândida Rodrigues Medeiros Soares, para além
dos requisitos gerais exigíveis pela Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
para o exercício de cargos de direcção superior, possui a competência
técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao
exercício das funções para que é nomeada.
Sob proposta do Ministro do Trabalho e da Solidariedade, nos
termos do disposto no artigo 10.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 5/2005,
de 5 de Janeiro, e conforme o disposto no artigo 19.o, em conjugação
com os n.os 2 e 3 do artigo 2.o e com o artigo 36.o, todos da Lei
n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, determina-se o seguinte:
1 — É nomeada directora-geral da Direcção-Geral de Estudos,
Estatística e Planeamento a licenciada Maria Cândida Rodrigues
Medeiros Soares.
2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 15 de Junho
de 2005.
3 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho
Pinto de Sousa. — O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social,
José António Fonseca Vieira da Silva.

Nome — Maria Cândida Rodrigues Medeiros Soares;
Data de nascimento — 22 de Outubro de 1942.
II — Qualificações profissionais:
1) Licenciatura em Economia pela Universidade de Lisboa (1965);
2) Cursos frequentados em Portugal nas áreas de política de
emprego e de recursos humanos;
3) Experiência como formadora nas áreas de metodologias de
planeamento, de recursos humanos, políticas e de estratégias
de emprego;
4) Participação em seminários e em missões de estudo no
estrangeiro.
III — Carreira profissional:
Directora-geral da Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento, desde Junho 2002;
Directora-geral do Emprego e Formação Profissional, desde
Abril 1993;
Presidente da Comissão Nacional de Aprendizagem, desde 1990;
Presidente da comissão interministerial para emprego, de Abril
de 1993 a Agosto de 2001;
Membro do Observatório de Emprego e Formação Profissional,
desde 1993;
Presidente da comissão de coordenação do FSE, de Maio de
1995 a Março de 1997;
Adjunta do Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional, de Fevereiro de 1992 a Abril de 1993;
Coordenadora do grupo de trabalho do emprego e formação
profissional no âmbito do PDR — II QCA, 1992;
Vogal da comissão executiva do Instituto do Emprego e Formação Profissional (área do emprego), de 1986 a 1992
(Fevereiro);
Representante do Ministério do Trabalho no grupo de trabalho
sobre educação e formação profissional, 1985;
Representante do Ministério do Trabalho no grupo de trabalho
interdepartamental do planeamento dos recursos humanos, 1980;
Coordenadora do grupo interdepartamental para a coordenação
das actividades da formação profissional, entre 1980 e 1984;
Representante do Secretário de Estado do Emprego na Comissão
da coordenação emprego/educação, 1980-1982;
Perita da comissão interministerial para o emprego, de 1982
a 1983;
Perita do Gabinete de Planeamento do Ministério do Trabalho — de 1970 a 1996, a trabalhar sobretudo na área da política
de emprego e planeamento dos recursos humanos;
Perita do Fundo de Desenvolvimento da Mão-de-Obra, Ministério do Trabalho, de 1965 a 1970, trabalhando na área do
planeamento do desenvolvimento regional.
IV — Representações a nível internacional:
Presidente do grupo ad-hoc do Comité do Emprego e vice-presidente do Comité do Emprego, desde Julho de 2004;
Membro do Comité de Emprego, desde 1997, e vice-presidente,
de 1997 a 1999 (União Europeia);
Membro dos grupos dos directores-gerais do Emprego, das Agências de Emprego e da Formação Profissional (União Europeia),
de 1993 a 2002;
Membro do Comité Consultivo da Formação Profissional (União
Europeia);
Membro do Comité do FSE (União Europeia), de 1990 a 1992;
Delegada portuguesa no conselho da administração da OIT,
1991-1994 e 1999-2002;
Perita da OIT para a cooperação com os países africanos de
língua oficial portuguesa, no domínio do emprego e da formação profissional.
V — Publicações e trabalhos — vários estudos e publicações nos domínios do emprego, da formação e dos recursos humanos.

