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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE
Curriculum vitae

Vogais efectivos:
o

1. engenheiro Avelino Manuel Rodrigues, director de serviços da DRE Centro.
2.o engenheiro Artur Lopes Gomes, director de serviços
da DRE Centro.
Vogais suplentes:
1.o engenheiro José Maria Rodrigues Taboada, chefe de
divisão da DRE Centro.
2.o engenheiro Carlos dos Santos Perpétua, chefe de divisão
da DRE Centro.»
deve ler-se:
«17 — O júri terá a seguinte composição:
Presidente — Engenheiro Adelino José Lopes de Sousa, director
de serviços.
Vogais efectivos:
1.o Engenheiro António Mendes Robalo, especialista de
informática do grau 3.
2.o Dr.a Maria Fernanda Vitorino Peseiro, especialista de
informática do grau 3.
Vogais suplentes:
1.o Engenheiro José Maria Rodrigues Taboada, chefe de
divisão.
2.o Engenheiro Carlos dos Santos Perpétua, chefe de
divisão.»
O prazo de candidaturas é prorrogado por mais dez dias úteis contados a partir da publicação desta rectificação, sem prejuízo das candidaturas já entregues.
9 de Dezembro de 2005. — O Director Regional, Francisco Pegado.

MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
E DA SAÚDE
Aviso n.o 11 760/2005 (2.a série). — Por despacho de 27 de Outubro de 2005 e de harmonia com o n.o 2 do artigo 62.o do Decreto-Lei
n.o 72/91, de 8 de Fevereiro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 272/95, de 23 de Outubro, foi autorizada a aquisição directa
de medicamentos aos laboratórios, importadores e grossistas pelo Hospital José Luciano de Castro, sito na Rua da Misericórdia,
3781-909 Anadia, para o seu consumo próprio, com excepção de medicamentos com substâncias psicotrópicas ou estupefacientes, sujeitos
a regime especial.
11 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, Vasco
A. J. Maria. — O Director-Geral da Empresa, (Assinatura ilegível.)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 26 447/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 2.o, no n.o 1 do artigo 18.o e nos n.os 3 e 5 do artigo 19.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção que lhe foi dada
pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, determina-se o seguinte:
1 — É nomeada para exercer, em comissão de serviço, pelo período
de três anos, o cargo de directora do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, constante do mapa anexo ao Decreto Regulamentar n.o 23/97, de 28 de Maio, e do Decreto-Lei n.o 74/96, de
18 de Junho, e suas alterações, a licenciada em Ciências Médico-Veterinárias Maria Inácia Aleixo Vacas de Carvalho Corrêa de Sá.
2 — A presente nomeação, fundamentada na reconhecida aptidão
da visada, tem ainda como suporte o respectivo currículo.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Dezembro
de 2005.
2 de Dezembro de 2005. — O Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Jaime de Jesus Lopes Silva.
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Nome — Maria Inácia Aleixo Vacas de Carvalho Corrêa de Sá.
Naturalidade — Montemor-o-Novo.
Formação académica:
1972-1973 — licenciou-se em Medicina Veterinária pela Escola
Superior de Medicina Veterinária da Universidade Técnica
de Lisboa;
1981-1988 — prestou provas públicas para progressão na carreira
de investigação e promoção na categoria de investigador auxiliar, tendo sido aprovada com a classificação final de 19,3 valores. Tomou posse em 9 de Maio de 1989;
2000 — integrou o corpo docente do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, Universidade do Porto, na categoria
de professora associada convidada.
Formação profissional (estágios):
1970 — no Serviço de Virologia do Instituto Pasteur de Paris
e no Laboratoire Central de Recherche Veterinaire — Maison
Alfort;
1973-1974 — no Serviço de Bacteriologia do Laboratório dos Serviços Veterinários de Évora;
1978 — no Institute d’Élevage et de Médicine Vétèrinaire des
Pays Tropicaux, em Alfort;
1987 — no Departamento Interfacultativo de Microbiologia y
Parasitologia da Universidade de Navarra, em Pamplona.
Actividade profissional:
1973-1976 — desempenhou funções no Serviço de Diagnóstico
Bacteriológico do Laboratório dos Serviços Veterinários de
Évora.
Desde 1976 — exerce actividade no Departamento de Produtos
Biológicos e Quimioterapêuticos, do Laboratório Nacional de
Investigação Veterinária, em Lisboa.
Desde 1990 — chefe do Serviço de Antigénios e Imunígenos;
1995-1997 — responsável pela Unidade de Criação, Selecção e
Bem-Estar dos Animais de Experiência;
1996-2004 — subdirectora do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária;
Desde 2004 — directora do Laboratório Nacional de Investigação
Veterinária, em regime de substituição (Diário da República,
2.a série, n.o 163).
Outras actividades relevantes:
1983 — fez parte da comissão de estágios do LNIV, posteriormente comissão de formação técnico-científica, tendo integrado a referida comissão até 1987;
1987 — fez parte da comissão para as comemorações do 75.o aniversário do LNIV, comissão presidida pelo Prof. Doutor José
Nunes Petisca;
1989 — fez parte da Comissão que apreciou o projecto de directiva relativo à protecção dos trabalhadores contra riscos ligados
à exposição de agentes biológicos;
1990-1997 — coordenadora da área de sanidade na Revista Veterinária Técnica, editada pelo Sindicato Nacional dos Médicos
Veterinários;
1992-1994 — membro da subcomissão permanente especializada
criada pela comissão coordenadora do CRAF do LNIV, de
planeamento e gestão das actividades de investigação e desenvolvimento (SEPGAIDE);
1993-1994 — membro do conselho técnico da Ordem dos Médicos Veterinários;
Desde 1993 — membro da comissão consultiva sobre protecção
dos animais usados para fins experimentais ou outros fins científicos, comissão criada junto da Direcção-Geral de Pecuária
(despacho publicado no Diário da República 2.a série, n.o 65,
de 18 de Março de 1993), em conformidade com a portaria
n.o 1005/92, de 23 de Outubro;
1995 e 1999 — membro dos grupos de trabalho sobre brucelose,
criados, respectivamente, no âmbito do Conselho Inter-Ordens
(Médicos Veterinários — Médicos) e do Ministério da Agricultura (despacho n.o 18 399/99, publicado no Diário da República, de 22 de Setembro de 1999);
2000-2005 — delegada nacional ao comité de gestão da acção
COST 845 — Brucellosis in Animals and Man.
Actividades técnicas e científicas:
Organizou e participou em diversos cursos, seminários e outras
reuniões científicas com a apresentação de trabalhos e publicou
vários trabalhos técnicos e científicos em revistas nacionais
e internacionais.

