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Cargos e funções exercidas:
Responsável pela Divisão de Documentação, Informação e Relações Públicas, da Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste (Junho de 2004 a Fevereiro de 2006);
Membro do grupo coordenador do Balcão Verde, Sistema de
Atendimento Permanente do MADRP (desde Abril de 2003);
Técnica superior da Divisão de Documentação, Informação e
Relações Públicas, da Direcção Regional de Agricultura do
Ribatejo e Oeste (Janeiro de 2003 a Maio de 2004);
Técnica superior da Direcção de Serviços de Administração, Divisão de Formação e Gestão de Recursos Humanos, da Direcção
Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste (Agosto a Dezembro de 2002);
Técnica superior contratada da Divisão de Documentação, Informação e Relações Públicas, da Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste (Dezembro de 2000 a Novembro
de 2001);
Estágio profissional como técnica superior na Divisão de Documentação, Informação e Relações Públicas, da Direcção
Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste, com a classificação de Muito bom (Setembro de 1999 a Maio de 2000).
Despacho (extracto) n.o 9299/2006 (2.a série). — Por despacho
de 19 de Janeiro de 2006 do subdirector regional de Agricultura do
Ribatejo e Oeste, no uso de competências delegadas, após parecer
prévio favorável da secretária-geral-adjunta do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas de 12 de Janeiro
de 2006, foi autorizada a técnica de 2.a classe da carreira técnica
Maria Isabel de Oliveira Gésero Cuco Grosso, do quadro de pessoal
da Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste, a exercer,
em comissão de serviço extraordinária, pelo período de um ano, com
início em 1 de Março de 2006, as funções correspondentes às de
técnica superior de 2.a classe, da carreira técnica superior, nos termos
e para os efeitos do artigo 6.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 497/99, de
19 de Novembro, auferindo pelo índice 337. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Março de 2006. — O Director Regional, António José Rego.

Inspecção-Geral e Auditoria de Gestão
Despacho (extracto) n.o 9300/2006 (2.a série). — Por meu despacho de 7 de Abril de 2006, obtido o parecer favorável da Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural
e das Pescas:
José António Duarte Elisiário, assistente administrativo especialista
do quadro de pessoal da Inspecção-Geral e Auditoria de Gestão — reclassificado na categoria de inspector técnico da carreira
de inspector técnico, no mesmo quadro, nos termos do n.o 2 do
artigo 6.o, e dos n.os 1, alínea b), e 2 do artigo 7.o do Decreto-Lei
n.o 497/99, de 19 de Novembro. É posicionado no escalão 1,
índice 360, do mapa I anexo ao Decreto-Lei n.o 112/2001, de 6
de Abril. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Abril de 2006. — O Director-Geral, João Correia de Oliveira.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 9301/2006 (2.a série). — Por despacho
de 6 de Abril de 2006:
Carlos Alberto Alves Antunes, assessor do quadro de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações — nomeado, precedendo concurso, assessor principal do
mesmo quadro, ficando posicionado no escalão 2, índice 770. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
7 de Abril de 2006. — O Secretário-Geral, Santos Cardoso.
Despacho (extracto) n.o 9302/2006 (2.a série). — Por despacho
de 6 de Abril de 2006:
Maria Emília de Jesus Costa André, assessora do quadro de pessoal
da Secretaria-Geral do Ministério das Obras Públicas, Transportes
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e Comunicações — nomeada, precedendo concurso, assessora principal do mesmo quadro, ficando posicionada no escalão 1,
índice 710. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
7 de Abril de 2006. — O Secretário-Geral, Santos Cardoso.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social
Despacho n.o 9303/2006 (2.a série). — Nos termos do disposto
no Decreto-Lei n.o 272/88, de 3 de Agosto, regulamentado através
do despacho n.o 92/SESS/90, do Secretário de Estado da Segurança
Social, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 278, de 3 de
Dezembro de 1990, os funcionários e agentes da Administração
Pública podem requerer o estatuto de equiparação a bolseiro no País
quando se proponham realizar mestrados de reconhecido interesse
público.
Considerando que a conclusão do seminário de orientação de dissertação do curso de mestrado em Família e Sistemas Sociais na Escola
Superior de Altos Estudos do Instituto Miguel Torga, em Coimbra,
pela técnica superior de 1.a classe de serviço social Cláudia Filomena
Pereira da Silva, a exercer funções de director da Unidade de Protecção Social de Cidadania do Centro Distrital de Segurança Social
de Viana do Castelo, se reveste de interesse para esta instituição,
não existindo prejuízo para o normal funcionamento do serviço onde
presta funções;
Considerando que os responsáveis do referido Centro Distrital emitiram parecer favorável à concessão do estatuto de equiparação a
bolseiro e que o conselho directivo do Instituto da Segurança
Social, I. P., emitiu parecer favorável, não obstante o mesmo implicar
a dispensa parcial do exercício de funções, por parte da requerente:
Ao abrigo do disposto no regime supramencionado e no uso da
delegação de competências conferida por despacho n.o 10 847/2005,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 93, de 13 de Maio,
do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, determino o
seguinte:
Conceder equiparação a bolseiro no País com dispensa do exercício
parcial de funções à técnica superior de serviço social Cláudia Filomena Pereira da Silva pelo período de 6 meses e 15 dias, compreendido
entre 15 de Março e 30 de Setembro de 2006.
5 de Abril de 2006. — O Secretário de Estado da Segurança Social,
Pedro Manuel Dias de Jesus Marques.

Gabinete do Secretário de Estado do Emprego
e da Formação Profissional
Despacho n.o 9304/2006 (2.a série). — 1 — No uso dos poderes
que me foram conferidos pelo despacho n.o 10 847/2005 (2.a série),
de 28 de Abril, publicado no Diário da República, 2.a série, de 13
de Maio de 2005, e ao abrigo do disposto no artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 165/85, de 16 de Maio, e do n.o 4 da cláusula VII e do n.o 2
da cláusula XII, ambas do protocolo homologado pela Portaria
n.o 758/87, de 2 de Setembro, que criou o CINCORK — Centro de
Formação Profissional da Indústria da Cortiça do Norte, exonero
João da Conceição Moreira Marques e Maria José da Costa Oliveira
Baptista das funções, respectivamente, de vogal do conselho de administração e de vogal do conselho técnico pedagógico do referido Centro
de Formação Profissional, e nomeio, sob proposta do Instituto do
Emprego e Formação Profissional, I. P., para o exercício das funções
de vogal do conselho de administração António Miguel Venâncio
Almeida e para o exercício das funções de vogal do conselho técnico
pedagógico Susana Cristina Santos Ferreira Ribeiro.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura.
3 de Abril de 2006. — O Secretário de Estado do Emprego e da
Formação Profissional, Fernando Medina Maciel Almeida Correia.
Despacho n.o 9305/2006 (2.a série). — 1 — No uso dos poderes
que me foram conferidos pelo despacho n.o 10 847/2005 (2.a série),
de 28 de Abril, publicado no Diário da República, 2.a série, de 13
de Maio de 2005, e ao abrigo do disposto no artigo 12.o do Decreto-Lei
n.o 165/85, de 16 de Maio, e do n.o 2 da cláusula XII do protocolo
homologado pela Portaria n.o 559/87, de 6 de Julho, que criou o
CICCOPN — Centro de Formação Profissional da Indústria de Cons-

