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duzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97,
de 31 de Janeiro.

lhado, com indicação da experiência profissional, serviço e organismo
a que se encontra vinculado e respectiva categoria.

18 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

2 de Maio de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.

Aviso n.o 5550/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 6 de Março de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Rosnei
Renata Rasera Rodrigues, natural de São Paulo, República Federativa
do Brasil, de nacionalidade brasileira, nascida em 15 de Julho de
1963, a qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois
de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82,
de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis
n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
18 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5551/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 6 de Março de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Umaru
Silla, natural de Bissau, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade
guineense, nascido em 2 de Março de 1961, o qual poderá gozar
os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido o disposto
no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
18 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
o
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Aviso n. 5552/2006 (2. série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 14 de Março de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Maria
de Fátima Gomes Piedade, natural de Nossa Senhora do Rosário,
República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida
em 2 de Setembro de 1970, a qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do
Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97,
de 31 de Janeiro.
18 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5553/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 14 de Março de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Maria
Gomes Cabral, natural de Santa Catarina, República de Cabo Verde,
de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 28 de Novembro de 1955,
a qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de
cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de
12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis
n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
18 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5554/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 16 de Março de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Sebastião Dombaxi, natural de Nambuangongo, República de Angola, de
nacionalidade angolana, nascido em 5 de Agosto de 1956, o qual
poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido
o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de
20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
18 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5555/2006 (2.a série). — O Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras pretende recrutar, em regime de requisição, técnicos
superiores, assistentes administrativos e técnicos profissionais, com
vínculo à administração pública central, para desempenhar funções
em Lisboa, na área de gestão de recursos humanos e de gestão financeira e patrimonial.
Os eventuais interessados deverão formalizar, no prazo de 10 dias,
a contar da data de publicação do presente aviso, as suas candidaturas
mediante requerimento dirigido ao director-geral do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras, podendo entregar pessoalmente ou enviar
pelo correio, com aviso de recepção, para a Rua do Conselheiro José
Silvestre Ribeiro, 4, 1649-007 Lisboa, juntando curriculum vitae deta-

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Pública
Despacho n.o 10 457/2006 (2.a série). — No uso dos poderes
delegados pelo despacho n.o 19 655/2005, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 175, de 12 de Setembro de 2005, e tendo em
conta a experiência e o perfil profissional evidenciados no currículo
anexo ao presente despacho:
1 — É nomeado, nos termos dos artigos 18.o e 19.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de
Agosto, vice-presidente do Instituto Nacional de Administração o Prof.
Doutor Amílcar José Martins Arantes, em comissão de serviço, pelo
período de três anos.
2 — Nos termos do n.o 4 do artigo 19.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de
Janeiro, a presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de Maio
de 2006.
28 de Abril de 2006. — O Secretário de Estado da Administração
Pública, João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo.
ANEXO
Curriculum vitae resumido
Amílcar José Martins Arantes nasceu em Moçambique em 9 de
Março de 1967, licenciou-se em Engenharia Mecânica (média final
de 17 valores) em 1989, obteve o grau de mestre em Engenharia
Mecânica em 1991 e doutorou-se em Engenharia de Sistemas em
2004, no Instituto Superior Técnico. É diplomado pelo Instituto Francês do Petróleo (IFP) em 1995-1996 e concluiu o MBA da Universidade Nova de Lisboa em 1996-1997.
É professor auxiliar do IST, pertencendo à área científica de Sistemas e Gestão.
É professor convidado da Universidade Nova de Lisboa (Faculdade
de Economia), onde é regente da disciplina de Gestão Logística, desde
1999.
Em 2004-2005, no Instituto Nacional de Administração, desempenhou o cargo de director executivo do Curso de Alta Direcção
em Administração Pública (CADAP), edição realizada na Maia, e
foi coordenador dos seminários de alta direcção (SAD) descentralizados e institucionais.
As suas áreas de especialização incluem políticas públicas, gestão
logística, processos de decisão e modelos de negociação, avaliação
e gestão de projectos.
Tem desempenhado actividades de cooperação e consultoria em
vários projectos com numerosas instituições nacionais e estrangeiras.
É autor de numerosas publicações na área de Sistemas e Gestão.

Direcção-Geral do Património
Aviso (extracto) n.o 5556/2006 (2.a série). — Por despacho de
26 de Abril de 2006 do director de serviços administrativos, por delegação de competências:
Maria de Jesus Bilro Carvalho Frade Cancelino — nomeada, definitivamente, precedendo concurso e obtida confirmação de cabimento orçamental da 3.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de perita de gestão patrimonial de 2.a classe,
da carreira técnica do património, do quadro de pessoal desta Direcção-Geral, com efeitos a partir da data da assinatura do termo
de aceitação.
26 de Abril de 2006. — O Director de Serviços Administrativos,
António Adriano de Matos Almeida.
Aviso (extracto) n.o 5557/2006 (2.a série). — Por despacho de
27 de Abril de 2006 do director de serviços administrativos, por delegação de competências:
Maria Isabel Pratas de Oliveira Ferreira Ventura e Maria de Fátima
Baganha Tavares de Magalhães — nomeadas definitivamente, pre-

