10 503

Diário da República, 2.a série
Por deliberação do conselho de administração de 19 de Abril
de 2006, foi prorrogado o regime de horário acrescido aos seguintes
enfermeiros até à negociação com a Agência de Contratualização:
Serviço/nome

Categoria

Início da
prorrogação

Bloco de partos
Arminda dos Anjos Mendes
Freire dos Reis.

Enfermeira especialista.

1-6-2006

Hospital de São Miguel — Oliveira de Azeméis
Aviso n.o 7715/2006
Por deliberação do conselho de administração do Hospital de São
Miguel — Oliveira de Azeméis de 6 de Junho de 2006, foi a Dr.a Maria
Manuela Vital Vitorino nomeada, na sequência de concurso interno
de acesso limitado, assessora superior da carreira técnica superior
de saúde, ramo laboratorial, do quadro de pessoal do Hospital de
São Miguel — Oliveira de Azeméis. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
7 de Junho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, António Cândido Ferreira Lima.

Por deliberação do conselho de administração de 26 de Abril
de 2006, foi prorrogado o regime de horário acrescido aos seguintes
enfermeiros até à negociação com a Agência de Contratualização:
Serviço/nome

Categoria

Início da
prorrogação

Psiquiatria
Cláudia Sofia Rosa Figueira . . . .
Susana Luísa Moita Flores . . . . . .
Elisabete da Glória Fonseca Martinho.
Gonçalo Antunes dos Santos Borralho.
Vítor Manuel Ponces Pereira . . .

Enfermeira graduada.
Enfermeira graduada.
Enfermeira . . . . .

1-7-2006

1-7-2006

Enfermeiro . . . .

1-7-2006

Enfermeiro . . . .

1-7-2006

1-7-2006

25 de Maio de 2006. — O Administrador Hospitalar, Victor M. G.
Ribeiro Paulo.

Hospital Distrital do Montijo
Aviso (extracto) n.o 7714/2006
Por deliberação do conselho de administração de 30 de Maio de
2006, foi prorrogado o regime de horário acrescido aos seguintes
enfermeiros, até à contratualização da instituição com a respectiva
agência de contratualização, nos termos do n.o 2 da circular informativa
n.o 3, de 13 de Janeiro de 2006, da Secretaria-Geral do Ministério
da Saúde:
Nome

Alzira dos Santos Sousa
Videira de Sá.
Ana Paula Lourenço Salvado.
João Carlos da Cruz Leitão
Maria Fernanda dos Santos
Caiado.
Maria Manuela Gomes
Pedroso Patão.
Carlos Alberto Rodrigues
Craveiro Antunes.

Categoria

Início
da prorrogação

Enfermeira-chefe . . . .

1-6-2006

Enfermeira-chefe . . . .

1-6-2006

Enfermeiro-chefe . . .
Enfermeira-chefe . . . .

1-6-2006
1-6-2006

Enfermeira-chefe . . . .

1-6-2006

Enfermeiro graduado

1-6-2006

8 de Junho de 2006. — O Presidente do Conselho de Administração, Serafim Machado e Sousa.

Hospital de Reynaldo dos Santos
Despacho n.o 14 585/2006
Por despacho do conselho de administração do Hospital de Reynaldo dos Santos de 1 de Junho de 2006, foi autorizada a licença
sem vencimento de longa duração, ao abrigo do disposto nos artigos 78.o a 82.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, com início
em 14 de Agosto de 2006, à assistente hospitalar de medicina interna
Dr.a Maria Manuela de Oliveira Noronha dos Santos.
13 de Junho de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o Presidente, Mário Bernardino.

Inspecção-Geral da Saúde
Aviso n.o 7716/2006
Lina Maria Ribeiro Rosário Calisto, auxiliar de apoio e vigilância
do Hospital Nossa Senhora do Rosário, E. P. E., com a última residência conhecida na Praceta de Vicente Augusto Boliro, lote T, 4.o,
C, 2830-033 Barreiro, é notificada que, por despacho de 20 de Junho
de 2006 do Ministro da Saúde, proferido sobre o relatório final do
processo disciplinar n.o 116/05-D, em que é arguida e que correu
termos nesta Inspecção-Geral, lhe foi aplicada a pena disciplinar de
demissão.
26 de Junho de 2006. — O Inspector-Geral, Fernando César Augusto.

Instituto de Genética Médica
Doutor Jacinto de Magalhães
Rectificação n.o 1097/2006
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.a série,
n.o 79, de 21 de Abril de 2006, apêndice n.o 39, a p. 21, o despacho
n.o 1062/2006 (2.a série), rectifica-se que onde se lê «Maria Helena
Lima de Figueiredo Alves» deve ler-se «Maria Helena Lima de Figueiredo Almeida Sousa Alves».
31 de Maio de 2006. — O Administrador, Manuel Ribeiro dos
Santos.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular
Aviso n.o 7717/2006
Em cumprimento do disposto no n.o 3 do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 287/88, de 19 de Agosto, publicam-se as classificações profissionais que mereceram homologação por meu despacho de hoje,
relativas aos formandos do 3.o grupo do ensino secundário a seguir
indicados, os quais concluíram com aproveitamento, no ano lectivo
de 1992-1993, o 1.o ano de profissionalização em serviço e dispensaram
do 2.o ano ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 43.o do decreto-lei
acima referido, com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 345/89, de 11 de Outubro:
Centro Integrado de Formação de Professores
da Universidade do Minho
Classificação
profissional
(valores)

3.o grupo:
José Manuel Macedo Monteiro . . . . . . . . . . . . . .
Maria Irene Mota Assunção Carvalhido . . . . . . .

13
14

22 de Junho de 2006. — O Director-Geral, Luís Manuel Antunes
Capucha.
Rectificação n.o 1098/2006
Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República,
2.a série, n.o 80, de 24 de Abril de 2006, o aviso referente à professora
do 3.o grupo do ensino básico Etelvina Maria Dinis Miragaia, rectifica-se que onde se lê «[. . .] relativa à formanda do 3.o grupo do
ensino preparatório a seguir indicada, a qual concluiu com aprovei-
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tamento, no ano lectivo de 1999-2000, o 1.o ano da profissionalização
em serviço e dispensou do 2.o ano ao abrigo do disposto no n.o 1
do artigo 43.o do decreto-lei acima referido, com a nova redacção
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 345/89, de 11 de Outubro.»
deve ler-se «[. . .] relativa à formanda do 3.o grupo do ensino básico
a seguir indicada, a qual concluiu com aproveitamento, no ano lectivo
de 1999-2000, o 1.o ano da profissionalização em serviço e dispensou
do 2.o ano ao abrigo do disposto no n.o 1 do artigo 43.o do decreto-lei
acima referido, com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 345/89, de 11 de Outubro, com efeitos a partir de 1 de
Setembro de 2000.».

4 — Participação em seminários:
«Reforma do sistema educativo», para altos funcionários do Ministério da Educação, Bicesse, Outubro de 1993;
«A re-engenharia nos serviços públicos», para altos funcionários
do Ministério da Educação, Caparide, Abril de 1994;
«Ciclo de formação para as estruturas de apoio técnico aos gestores
FSE», Foz do Arelho, Dezembro de 2000;
«O FSE e a estratégia europeia para o emprego — Contributos
para a coesão económica e social», Estoril, Novembro de 2003;
«Seminário de alta direcção — Algarve», Faro, 20 a 24 de Setembro
de 2004.

9 de Maio de 2006. — O Director-Geral, Luís Manuel Antunes
Capucha.

Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação
Rectificação n.o 1099/2006
Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República,
2.a série, n.o 115, de 16 de Junho de 2006, o despacho n.o 12 593/2006,
rectifica-se que onde se lê «assistente de administração escolar principal do quadro de vinculação de pessoal não docente do distrito
de Lisboa» deve ler-se «auxiliar de acção educativa do quadro de
vinculação de pessoal não docente do distrito do Porto».
19 de Junho de 2006. — A Subdirectora-Geral, Idalete Gonçalves.

Direcção Regional de Educação do Algarve
Despacho n.o 14 586/2006
Considerando que a Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção
dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, prevê no n.o 1 do artigo 27.o
que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição nos casos de vacatura do lugar;
Considerando que, em consequência da reestruturação da estrutura
orgânica desta Direcção Regional de Educação, implementada pelo
Decreto Regulamentar n.o 9/2004, de 28 de Abril, foi criada a Direcção
de Serviços Administrativos e Financeiros com as competências previstas no artigo 13.o da Portaria n.o 611/2004, de 3 de Junho, cujo
cargo de direcção intermédia de 1.o grau se encontra vago;
Considerando que se torna urgente proceder à nomeação de titular
para o cargo de director de serviços Administrativos e Financeiros,
a fim de garantir o normal funcionamento daquela unidade orgânica,
atenta a sua importância;
Considerando que o licenciado António Domingues Antunes Marcelino preenche os requisitos legais e é detentor de aptidão e competência técnica para o exercício das funções inerentes ao cargo de
director de serviços Administrativos e Financeiros, conforme síntese
curricular em anexo:
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 20.o e 27.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto, nomeio o licenciado António Domingues
Antunes Marcelino para o cargo de director de serviços Administrativos e Financeiros, em regime de substituição, com efeitos a partir
desta data.
13 de Junho de 2006. — O Director Regional, João Manuel Viegas
Libório Correia.

Despacho n.o 14 587/2006
Considerando que a Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção
dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, prevê no n.o 1 do artigo 27.o
que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição nos casos de vacatura do lugar;
Considerando que, em consequência da reestruturação da estrutura
orgânica desta Direcção Regional de Educação, implementada pelo
Decreto Regulamentar n.o 9/2004, de 28 de Abril, foi criada a Direcção
de Serviços Administrativos e Financeiros, na qual pelo n.o 3 do despacho n.o 1962/2005 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 19, de 27 de Janeiro de 2005, foi criada a Divisão de
Gestão Orçamental e Financeira, à qual são atribuídas as seguintes
competências:
a) Processar vencimentos, salários, abonos e outras prestações
complementares;
b) Informar sobre a legalidade e o cabimento orçamental de documentos de despesa e assegurar o seu processamento, liquidação e
pagamento;
c) Elaborar propostas de orçamento de funcionamento e de investimento, alterações orçamentais e reforços e acompanhar a sua
execução;
d) Elaborar a conta de gerência e submetê-la a aprovação do Tribunal de Contas;
e) Organizar e gerir procedimentos relativos a apoios financeiros,
de qualquer natureza, instruídos nos respectivos sectores;
Considerando que o cargo de chefe de divisão de Gestão Orçamental e Financeira se encontra por preencher;
Considerando que se torna urgente proceder à nomeação de titular
para o cargo de chefe de divisão de Gestão Orçamental e Financeira
a fim de garantir o normal funcionamento daquela unidade orgânica,
atenta a sua importância;
Considerando que a licenciada Maria da Conceição Correia
Sequeira preenche os requisitos legais e é detentor de aptidão e competência técnica para o exercício das funções inerentes ao cargo de
chefe de divisão de Gestão Orçamental e Financeira, conforme síntese
curricular em anexo:
Assim, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 20.o e 27.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela Lei
n.o 51/2005, de 30 de Agosto, nomeio a licenciada Maria da Conceição
Correia Sequeira para o cargo de chefe de divisão de Gestão Orçamental e Financeira, em regime de substituição, com efeitos a partir
desta data.
13 de Junho de 2006. — O Director Regional, João Manuel Viegas
Libório Correia.
Curriculum vitae

Currículo profissional (síntese)
1 — Identificação:
António Domingues Antunes Marcelino;
Nascido em 7 de Novembro de 1953;
Licenciado em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra;
Professor do quadro de nomeação definitiva do 7.o grupo da Escola
Secundária Tomás Cabreira, Faro.
2 — Percurso profissional actual — coordenador regional da Estrutura de Apoio Técnico para a Região do Algarve, em comissão de
serviço, nomeado em 4 de Julho de 2000 pelo despacho n.o 15 050/2000
(Diário da República, 2.a série, n.o 169, de 24 de Julho de 2000).
3 — Percurso profissional anterior:
Director de serviços de Recursos Materiais, da Direcção Regional
de Educação do Algarve, de 3 de Maio de 1993 a 31 de Agosto
de 2000;
Técnico requisitado responsável pela área de Planeamento da Direcção Regional de Educação do Algarve em 1992-1993;
Técnico requisitado na área de Gestão de Equipamentos Educativos
da Direcção Regional de Educação do Algarve em 1991-1992;
Professor em várias escolas de 1982-1983 a 1990-1991.

Dados pessoais:
Nome — Maria da Conceição Correia Sequeira;
Data de nascimento — 2 de Dezembro de 1957;
Naturalidade — Moita;
Estado civil — solteira.
Habilitações académicas:
Parte escolar do programa de doutoramento da Universidade de
Huelva — Tendencias Actuales de la Administracion Empresarial,
concluído em 1998;
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Economia, concluída
em 1984.
Experiência profissional:
Está requisitada na Direcção de Serviços de Recursos Materiais
da Direcção Regional de Educação do Algarve, desde o ano lectivo
de 2001-2002;
No ano lectivo de 1999-2000 desempenhou as funções de coordenadora do Departamento de Ciências Administrativas e de delegada

