N.o 244 — 22 de Dezembro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

17 827

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 22 de Novembro
de 2005.
6 de Dezembro de 2005. — A Secretária de Estado Adjunta e da
Reabilitação, Idália Maria Marques Salvador Serrão de Menezes Moniz.

Secretaria-Geral
Despacho n.o 26 449/2005 (2.a série). — Ao cessar as funções
de secretário-geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações, apraz-me registar as notáveis qualidades humanas e
profissionais de um conjunto de funcionários que, aos diferentes níveis,
aqui exercem a sua actividade. No louvor público que se impõe, é-me
grato destacar na pessoa da Dr.a Aurora Maria Serras Dias Martinho
o empenho, a dedicação e o superior trato pessoal amplamente
demonstrados no exercício do seu cargo.
9 de Outubro de 2005. — O Secretário-Geral, J. Albano Santos.
Despacho n.o 26 450/2005 (2.a série). — Ao cessar as funções
de secretário-geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações, apraz-me registar as notáveis qualidades humanas e
profissionais de um conjunto de funcionários que, aos diferentes níveis,
aqui exercem a sua actividade. No louvor público que se impõe, é-me
grato destacar na pessoa da Dr.a Julieta de Fátima Neves e Silva
Nunes o zelo, a dedicação, e a superior valia técnica amplamente
demonstrados no exercício do seu cargo.
9 de Outubro de 2005. — O Secretário-Geral, J. Albano Santos.
Despacho n.o 26 451/2005 (2.a série). — Ao cessar as funções
de secretário-geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações, apraz-me registar as notáveis qualidades humanas e
profissionais de um conjunto de funcionários que, aos diferentes níveis,
aqui exercem a sua actividade. No louvor público que se impõe, é-me
grato destacar na pessoa da Dr.a Isabel Maria Amaro Nico a dedicação,
a lealdade e a superior capacidade técnica amplamente demonstradas
no exercício do seu cargo.
9 de Outubro de 2005. — O Secretário-Geral, J. Albano Santos.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.o 26 452/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do
disposto nos artigos 2.o e 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de
Julho, nomeio para exercer funções de assessora do meu Gabinete,
no âmbito das respectivas habilitações e qualificações profissionais,
a mestre Sílvia Cristina Conduto de Sousa, para o efeito requisitada
à Universidade do Minho.
2 — À presente nomeação aplica-se o disposto na alínea a) do n.o 2
do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 196/93, de 27 de Maio, ficando a
nomeada autorizada ao exercício de funções de docência em estabelecimentos de ensino superior.
3 — A presente nomeação terá a duração de um ano, renovável,
estabelecendo para a nomeada a remuneração mensal dos adjuntos
do Gabinete, incluindo subsídios de férias, de Natal e de refeição
e despesas de representação.
4 — O presente despacho produz efeitos a partir de 6 de Dezembro
de 2005.
6 de Dezembro de 2005. — O Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, José António Fonseca Vieira da Silva.

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta
e da Reabilitação
Despacho n.o 26 453/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do
disposto na alínea a) do n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 196/93,
de 27 de Maio, autorizo o licenciado Francisco Paes Silva Marques,
nomeado assessor do meu Gabinete pelo despacho n.o 7452/2005,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 69, de 8 de Abril
de 2005, a exercer actividades docentes em instituições de ensino
superior.

Secretaria-Geral
Despacho n.o 26 454/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
4 de Novembro de 2005, e obtida a anuência do conselho de direcção
dos Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros:
João Manuel Capinha dos Reis, assistente administrativo especialista
do quadro de pessoal dos Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros — transferido com idêntica categoria para o quadro de pessoal desta Secretaria-Geral, com efeitos a 1 de Dezembro
de 2005, considerando-se exonerado do lugar de origem a partir
daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Dezembro de 2005. — O Secretário-Geral-Adjunto, Jorge
Gouveia.

Instituto da Segurança Social, I. P.
Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Beja
Despacho n.o 26 455/2005 (2.a série). — Por despacho de 5 de
Dezembro de 2005 do vogal da área dos recursos humanos do conselho
directivo do Instituto da Segurança Social, I. P., proferido por
delegação:
Isabel Valente Pereira, assistente administrativa principal do CDSSS
de Setúbal — autorizada a sua transferência definitiva, com início
em 6 de Dezembro de 2005, para o quadro do extinto CRSS do
Alentejo, para exercer funções no CDSSS de Beja, serviço local
de Castro Verde, nos termos do disposto no artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Dezembro de 2005. — O Director, José Valente Guerra.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Rectificação n.o 2074/2005. — Por ter sido publicado com inexactidão, no Diário da República, 2.a série, n.o 224, de 22 de Novembro
de 2005, o despacho n.o 23 819/2005 (2.a série), rectifica-se que onde
se lê «Fica revogado o despacho n.o 25 101/2003 (2.a série), de 9 de
Dezembro, publicado no Diário da República, 2.a série, de 31 de
Dezembro» deve ler-se «Ficam revogadas as designações constantes
do despacho n.o 25 101/2003 (2.a série), de 9 de Dezembro, publicado
no Diário da República, 2.a série, de 31 de Dezembro.»
23 de Novembro de 2005. — O Secretário de Estado da Saúde,
Francisco Ventura Ramos.

Secretaria-Geral
Aviso n.o 11 762/2005 (2.a série). — Tendo em atenção que as
candidatas Ana Cristina Coutinho Ribeiro de Amorim Pereira e Eugénia Maria Ló Pereira não tomaram posse das vagas que lhes haviam
sido destinadas, torna-se pública, em cumprimento do disposto no
n.o 6 do artigo 17.o do Regulamento do Estágio da Carreira dos Técnicos Superiores de Saúde, aprovado pela Portaria n.o 796/94, de 7
de Setembro, a lista adicional de afectação das candidatas abaixo
indicadas ao local de estágio, em resultado do concurso de admissão
ao estágio de especialidade da carreira de técnicos superiores de saúde,
ramo de laboratório, conforme o aviso n.o 18 121/2000, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 298, de 28 de Dezembro de 2000,
alterado pelo aviso n.o 496/2001, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 10, de 12 de Janeiro de 2001:
Alexandra Sofia Morgado Figueiredo — Hospital de São Teotónio, S. A., Viseu.
Cristina Maria Bacelar de Oliveira Correia — Hospital Nossa Senhora
da Assunção — Seia.
2 de Dezembro de 2005. — O Secretário-Geral, Rui Gonçalves.

