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de 2007, foram autorizadas as renovações dos contratos de trabalho
a termo certo com Alexandra Cristina Vidal Monteiro, Ana Raquel
Moinho de Oliveira, Bruno Miguel Martins Silva, Fredy da Silva
Pereira, Joana Maria Salvador Branco, Sandrina Simões da Costa,
Sílvia de Jesus Cruz e Teresa Raquel da Costa Ferreira, para exercerem
as funções correspondentes às da categoria de enfermeiro, ao abrigo
do n.o 3 do artigo 18.o-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
aditado pelo Decreto-Lei n.o 68/2000, de 26 de Abril, pelo período
de três meses, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2007.
17 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando José Ramos Lopes de Almeida.
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Hospital de Sousa Martins
Deliberação n.o 1931/2007
Por deliberação do conselho de administração do Hospital de Sousa
Martins, Guarda, de 4 de Setembro de 2007, foi o Dr. Alberto António
Pimenta Ramalho Duarte, chefe de serviço de obstetrícia, reconduzido
no cargo de director do serviço de obstetrícia, com efeitos a partir
de 18 de Agosto de 2007.
17 de Setembro de 2007. — O Presidente do Conselho de Administração, Fernando Monteiro Girão.

Inspecção-Geral das Actividades em Saúde
Despacho (extracto) n.o 22 422/2007
Por meu despacho de 5 de Setembro de 2007, após confirmação
de cabimento prévio da 5.a Delegação da Direcção-Geral do Orçamento, foram as licenciadas Paula Fernanda Lopes Ferreira de Oliveira e Maria da Luz da Costa Fernandes Dias Barreira, inspectoras
superiores, da carreira de inspecção superior, do quadro de pessoal
da Inspecção-Geral das Actividades em Saúde, nomeadas, precedendo
concurso, inspectoras superiores principais do mesmo quadro, com
efeitos à data do despacho, nos termos da alínea a) do n.o 2 do
artigo 128.o do Código do Procedimento Administrativo.
6 de Setembro de 2007. — O Inspector-Geral, Fernando César
Augusto.

Maternidade de Júlio Dinis
Rectificação n.o 1676/2007
Por ter saído com inexactidão o aviso n.o 17 342/2007 (2.a série),
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 177, de 13 de Setembro
de 2007, rectifica-se que onde se lê «Maria Cristina Dias Gomes.»
deve ler-se «Marta Cristina Dias Gomes.».
17 de Setembro de 2007. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Maria Deolinda Magalhães Alves.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Gabinete da Ministra
Despacho n.o 22 423/2007
Tendo presente a necessidade de prover o cargo de director regional-adjunto de educação do Centro, em virtude da cessação de funções,
a seu pedido, do anterior titular;
Considerando que a mestre Helena Maria de Oliveira Dias Libório
é possuidora do currículo académico e profissional, publicado em
anexo ao presente despacho e que deste faz parte integrante, demonstrativo da competência técnica, da aptidão, experiência e formação
profissional adequadas ao exercício do referido cargo:
Assim, e ao abrigo do estabelecido nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 19.o
da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção introduzida pela
Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, e nas disposições conjugadas no
n.o 3 do artigo 16.o do Decreto-Lei n.o 213/2006, de 27 de Outubro,
e no n.o 1 do artigo 3.o e no artigo 9.o do Decreto Regulamentar
n.o 31/2007, de 29 de Março, determina-se o seguinte:
1 — É nomeada para exercer, em comissão de serviço, o cargo
de director regional-adjunto de educação do Centro a mestre Helena
Maria de Oliveira Dias Libório, professora titular do grupo 400, na
Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima, de Esgueira, Aveiro.

2 — A presente nomeação produz efeitos a partir de 14 de Setembro
de 2007.
13 de Setembro de 2007. — A Ministra da Educação, Maria de
Lurdes Reis Rodrigues.
Curriculum vitae
I — Elementos biográficos:
Nome — Helena Maria de Oliveira Dias Libório.
Data de nascimento — 14 de Junho de 1959.
Naturalidade — Mamarrosa, Oliveira do Bairro.
Estado civil — casada.
Profissão — professora do 3.o ciclo do ensino básico e do ensino
secundário.
Vínculo institucional — QE com a categoria de professor titular,
do grupo 400, na Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima,
Esgueira, Aveiro.
II — Habilitações académicas e formação especializada:
Licenciatura em História pela Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra, concluída em 1980-1981, com a classificação de 14 valores;
Mestrado em Análise Social e Administração da Educação, na área
de especialização de Administração da Educação, pela Universidade
de Aveiro, com dissertação intitulada «Avaliação das escolas: desenvolvimento organizacional e ritualização», concluído em 2005;
Curso de formação especializada em administração escolar, ministrado pelo Instituto Superior de Educação e Trabalho, com a classificação de Muito bom.
III — Actividade profissional:
Possui 25 anos de serviço, tendo exercido funções docentes na
Escola Preparatória de Angra do Heroísmo, na Escola Preparatória
da Gafanha da Nazaré, na Escola Secundária de Ílhavo e, desde
1991-1992, na Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima, Aveiro.
Cargos desempenhados:
a) Na administração educativa — coordenadora educativa de
Aveiro desde 29 de Junho de 2005;
b) Direcção e gestão da escola — vogal do conselho directivo na
Escola Secundária de Ílhavo (1988-1989); presidente do conselho
directivo na Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima
(1996-1998); presidente da comissão executiva instaladora na Escola
Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima (1998-1999); presidente do
conselho executivo na Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima
(1999-2002); presidente do conselho pedagógico da Escola Secundária
Dr. Jaime Magalhães Lima (1996-2003 e 2004-2005);
c) Outros cargos e actividades exercidos na escola: delegada de
grupo; coordenadora dos directores de turma do 3.o ciclo do ensino
básico; coordenadora de departamento curricular; coordenadora de
área disciplinar; directora de turma; coordenadora da sala de estudo
da Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima; integrou o grupo
monitor do projecto Qualidade XXI (1999-2000 e 2000-2001), na
Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima; participação em visitas
de estudo como dirigente escolar no âmbito do Programa SÓCRATES/COMENIUS, Acção n.o 1;
d) Outras funções relacionadas com a actividade docente — membro da comissão pedagógica do Centro de Formação José Pereira
Tavares; representante do ensino secundário no conselho local de
educação do município de Aveiro (CLEMA) e o conselho municipal
de educação de Aveiro.
IV — Actividade de formadora — formadora acreditada pelo conselho científico-pedagógico da formação contínua nas seguintes áreas
e domínios: administração educacional; organização do sistema educativo; práticas de avaliação do rendimento escolar. Dinamizou algumas acções de formação nestes domínios.
V — Comunicações em congressos e artigos publicados — autora
e co-autora de algumas comunicações e artigos relacionados com a
avaliação e o desenvolvimento organizacional das escolas.

Secretaria-Geral
Despacho (extracto) n.o 22 424/2007
Por despacho de 30 de Maio de 2007 do secretário-geral-adjunto,
por delegação, foram Maria Fernanda Vicente Júlio, técnica superior
de 2.a classe da carreira técnica superior, António Macário Monteiro,
técnico de 1.a classe da carreira técnica, e António Emídio Ferreira
Proença, técnico profissional especialista da carreira técnico-profissional, nomeados definitivamente, precedendo concurso, técnicos
superiores de 1.a classe, da carreira técnica superior, do quadro único

