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tos, ficando afecta à Direcção de Finanças de Leiria. (Isento de
fiscalização prévia.)
25 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 1335/2006 (2.a série). — Por despachos
conselho de administração da Administração Regional de Saúde
Centro e da subdirectora-geral, por delegação de competências
director-geral dos Impostos, de 12 de Janeiro de 2006 e de 22
Dezembro de 2005, respectivamente:

do
do
do
de
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idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos, ficando afecta aos Serviços Centrais, com efeitos a 1 de Março
de 2006. (Isento de fiscalização prévia.)
25 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 1341/2006 (2.a série). — Por despachos do
director-geral do Património e da subdirectora-geral, por delegação
de competências do director-geral dos Impostos, de 10 de Janeiro
de 2006 e de 8 de Novembro de 2005, respectivamente:

Maria Graça Cabral Teixeira da Silva Alves, assistente administrativa
principal do quadro de pessoal da Sub-Região de Saúde de Leiria — transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos, ficando afecta à Direcção de Finanças
de Leiria. (Isento de fiscalização prévia.)

Maria Fernanda Nobre Pacheco Soares, assistente administrativa especialista do quadro de pessoal desse organismo — transferida para
idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos, ficando afecta à Direcção de Finanças de Lisboa, com efeitos
a 1 de Abril de 2006. (Isento de fiscalização prévia.)

25 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.

25 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.

Aviso (extracto) n.o 1336/2006 (2.a série). — Por despachos do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro e da subdirectora-geral, por delegação de competências do
director-geral dos Impostos, de 6 de Janeiro de 2006 e de 8 de Novembro de 2005, respectivamente:

Aviso (extracto) n.o 1342/2006 (2.a série). — Por despachos do
Secretário Regional-Adjunto e do vice-presidente da Região Autónoma dos Açores e do director-geral dos Impostos de 11 de Janeiro
de 2006 e de 3 de Novembro de 2005, respectivamente:

Maria Balbina Oliveira Pires Silva, assistente administrativa principal
do quadro de pessoal da Sub-Região de Saúde de Aveiro — transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral
dos Impostos, ficando afecta à Direcção de Finanças de Aveiro.
(Isento de fiscalização prévia.)

Sandra Paula Aguilar Coelho, assistente administrativa do quadro
de pessoal da Direcção Regional de Estudos e Planeamento Açores,
da Secretaria Regional da Presidência para as Finanças e Planeamento — transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal da
Direcção-Geral dos Impostos, ficando afecta à Direcção de Finanças
de Angra do Heroísmo. (Isento de fiscalização prévia.)

25 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.

25 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.

Aviso (extracto) n.o 1337/2006 (2.a série). — Por despachos do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro e da subdirectora-geral, por delegação de competências do
director-geral dos Impostos, de 6 de Janeiro de 2006 e de 8 de Novembro de 2005, respectivamente:

Rectificação n.o 161/2006. — Por ter saído com inexactidão o
despacho n.o 26 289/2005 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 243, de 21 de Dezembro de 2005, a p. 17 714, rectifica-se
que onde se lê «funções dirigentes desde 7 de Abril de 2004» deve
ler-se «funções dirigentes desde 7 de Abril de 1994».

Olga Maria Fernandes Xavier de Sá, assistente administrativa especialista do quadro de pessoal da Sub-Região de Saúde de
Aveiro — transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal da
Direcção-Geral dos Impostos, ficando afecta à Direcção de Finanças
de Aveiro. (Isento de fiscalização prévia.)

25 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.

25 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 1338/2006 (2.a série). — Por despachos do
conselho de administração da Administração Regional de Saúde do
Centro e da subdirectora-geral, por delegação de competências do
director-geral dos Impostos, de 6 de Janeiro de 2006 e de 8 de Novembro de 2005, respectivamente:
Paulo Raimundo Ferreira Silva Bastos, assistente administrativo principal do quadro de pessoal da Sub-Região de Saúde de Aveiro —
transferido para idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Impostos, ficando afecto à Direcção de Finanças de
Aveiro. (Isento de fiscalização prévia.)
25 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 1339/2006 (2.a série). — Por despachos do
presidente do Instituto de Reinserção Social e da subdirectora-geral,
por delegação de competências do director-geral dos Impostos, de
14 e de 26 de Dezembro de 2005, respectivamente:
Maria Cândida Maia da Costa Azevedo, assistente administrativa,
do quadro de pessoal do Centro Educativo Santo António — transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal da Direcção-Geral
dos Impostos, ficando afecta à Direcção de Finanças do Porto.
(Isento de fiscalização prévia.)
25 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços, Laudelino
Pinheiro.
Aviso (extracto) n.o 1340/2006 (2.a série). — Por despachos da
governadora civil de Lisboa e da subdirectora-geral, por delegação
de competências do director-geral dos Impostos, de 6 de Janeiro de
2006 e de 14 de Dezembro de 2005, respectivamente:
Fátima Angélica de Sousa Pereira Macedo, assistente administrativa
principal do quadro de pessoal desse organismo — transferida para

Direcção-Geral do Património
Aviso n.o 1343/2006 (2.a série). — 1 — Nos termos da alínea d)
do artigo 7.o, do n.o 1 do artigo 20.o e do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, com nova redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de
30 de Agosto, e por despacho do director-geral do Património de
28 de Outubro de 2005, faz-se público que se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente
aviso, procedimento concursal de selecção para recrutamento de um
director de serviços do Núcleo de Informática, desta Direcção-Geral.
2 — Área de actuação — a referida no artigo 8.o do Decreto Regulamentar n.o 44/80, de 30 de Agosto, e do artigo 13.o do Decreto-Lei
n.o 518/79, de 28 de Dezembro.
3 — Requisitos legais de provimento — o constante do n.o 1 do
artigo 20.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com nova redacção
dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto.
4 — Perfil — estar habilitado com licenciatura em Informática de
Gestão ou afim e com conhecimentos e experiência comprovada na
área de actuação referida no n.o 2.
5 — Métodos de selecção — cumulativamente, avaliação curricular
e entrevista pública.
6 — Constituição do júri:
Dr. Francisco Maria Freitas de Moraes Sarmento Ramalho, director-geral do Património.
Eng.o José Manuel dos Santos Estrela, director de departamento
de Serviços de Informação, designado pela Águas de Portugal,
SGPS, S. A.
Prof. António Manuel Ferreira Rito da Silva, presidente do Centro de Informática do Instituto Superior Técnico, designado
pelo Instituto Superior Técnico.
7 — Formalização das candidaturas — deverão ser apresentadas até
ao termo do prazo fixado no n.o 1 e formalizadas em requerimento
datado e assinado, dirigido ao director-geral do Património.
8 — Os requerimentos deverão ser acompanhados de:
1) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado, do qual devem
constar, designadamente, as funções que exerce e as que exerceu anteriormente, com indicação dos correspondentes perío-

