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 Direcção Regional de Educação do Algarve

Escola E. B. 2, 3 Dr. António da Costa Contreiras

Despacho n.º 21270/2008
Por despachos de 15/07/08, do Senhor Director Regional Adjunto de 

Educação de Lisboa e Vale do Tejo, e de 20/06/08, do Senhor Director Re-
gional Adjunto de Educação do Algarve, foi autorizado o pedido de trans-
ferência, nos termos da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, artigo 4.º, da 
Auxiliar de acção educativa para o Quadro Distrital de Vinculação de Faro.

Fernanda da Conceição Lopes Rocha
6 de Agosto de 2008. — A Presidente do Conselho Executivo, Alice 

Aurora Borges Silva. 

 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR

Secretaria-Geral

Rectificação n.º 1826/2008
Por ter sido publicado com inexactidão o Despacho Normativo n.º 35/2008, 

inserto no Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 21 de Julho de 
2008, rectifica -se que:

Onde se lê no n.º 2 do artigo 18.º «(…) previstos na alínea c) do n.º 1 
do artigo 15.º dos presentes estatutos.» deve ler -se «[...] previstos na 
alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º dos presentes estatutos.»;

Onde se lê no n.º 4 do artigo 61.º «O cargo de Director(a) e de subdirector(a) 
é exercido em regime de dedicação exclusiva ficando dispensados da 
prestação de serviço docente ou de investigação sem prejuízo de, por 
sua iniciativa, o poderem prestar» deve ler -se «O cargo de Director(a) 
é exercido em regime de dedicação exclusiva ficando dispensado da 
prestação de serviço docente ou de investigação sem prejuízo de, por 
sua iniciativa, o poder prestar»;

Onde se lê na alínea a) do n.º 1 do artigo 69.º «Elaborar o seu regi-
mento e eleger o secretário do Conselho» deve ler -se «Elaborar o seu 
regimento e eleger o presidente e o secretário do Conselho, nos termos 
do n.º 6 do artigo anterior».

4 de Agosto de 2008. — O Secretário -Geral, António Raul da Costa 
Torres Capaz Coelho. 

 Centro Científico e Cultural de Macau, I. P.

Despacho n.º 21271/2008
Por meu despacho de 22 de Julho de 2008
Maria Helena Mestre Guerreiro Dias Coelho, Técnico Profissional 

Principal, do quadro de pessoal do Centro Científico e Cultural de Macau, 
I.P., é nomeada, precedendo concurso interno de acesso geral e obtida a 
confirmação de declaração de cabimento orçamental da 6.ª Delegação 
da Direcção-Geral do Orçamento, na categoria de Técnico Profissional 
Especialista, da carreira de Técnico Profissional, ficando posicionado 
no escalão 1 índice 269, com efeitos à data de publicação. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas).

4 de Agosto de 2008. — O Director, Luís Filipe de Sousa Barreto. 

 MINISTÉRIO DA CULTURA

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.º 21272/2008
Por despacho de 23 de Julho de 2008, de Sua Ex.a. o Secretário de 

Estado da Administração Pública:
Maria de Fátima Ramalho Anacleto de Almeida, assistente admi-

nistrativo especialista da carreira de assistente administrativo, afecta à 
Secretaria -Geral do Ministério da Cultura, na situação de mobilidade 
especial, por opção voluntária, autorizada a passar à situação de licença 
extraordinária, pelo período de doze anos, com efeitos a 15 de Agosto de 
2008, nos termos do artigo 32.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 11/2008, de 20 de Fevereiro.

31 de Julho de 2008. — A Secretária -Geral, Fernanda Soares Heitor. 

 Despacho (extracto) n.º 21273/2008
Por despacho de 23 de Julho de 2008, de Sua Ex.a. o Secretário de 

Estado da Administração Pública:
Maria Fernanda Pereira de Matos Sárria Bento, técnica supe-

rior de 2.ª classe da carreira de técnico superior, afecta à Secretaria-
-Geral do Ministério da Cultura, na situação de mobilidade especial, 
por opção voluntária, autorizada a passar à situação de licença ex-
traordinária, pelo período de vinte e dois anos, com efeitos a 15 de 
Agosto de 2008 e que terminará em 04 de Fevereiro de 2030, nos 
termos do artigo 32.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 11/2008, de 20 de Fevereiro.

31 de Julho de 2008. — A Secretária -Geral, Fernanda Soares Heitor. 

 Despacho (extracto) n.º 21274/2008
Por despacho de 23 de Julho de 2008, de Sua Ex.a. o Secretário de 

Estado da Administração Pública:
Maria Cândida Rodrigues Fernandes, assistente administrativo espe-

cialista da carreira de assistente administrativo, afecta à Secretaria -Geral 
do Ministério da Cultura, na situação de mobilidade especial, por opção 
voluntária, autorizada a passar à situação de licença extraordinária, pelo 
período de quinze anos, com efeitos a 15 de Agosto de 2008, nos termos 
do artigo 32.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 11/2008, de 20 de Fevereiro.

31 de Julho de 2008. — A Secretária -Geral, Fernanda Soares Heitor. 

 Direcção-Geral de Arquivos

Despacho (extracto) n.º 21275/2008
Por despacho de 1 de Agosto de 2008, do Subdirector -Geral de 

Arquivos, por delegação, Liliana Isabel Sequeira Costa, auxiliar 
administrativa, da carreira de auxiliar administrativo, do quadro de 
pessoal Civil do Exército, nomeada definitivamente, precedendo 
concurso, na mesma categoria e carreira, do quadro de pessoal 
do Arquivo Distrital de Faro, ao abrigo das disposições contidas 
no n.º 8 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro e alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 404 -A/98, 
de 18 de Dezembro, ficando posicionada no escalão 3, índice 146.

5 de Agosto de 2008. — O Director -Geral, Silvestre Lacerda. 

 Direcção Regional de Cultura do Algarve

Despacho n.º 21276/2008
Ao abrigo dos artigos 35.º e 37.º do Código do Procedimento Adminis-

trativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro e 
n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada 
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto delego no Director de Serviços, em 
regime de substituição, Octávio Miguel Calhau Câmara os poderes, des-
critos no Decreto Regulamentar n.º 34/2007, de 29 de Março e artigo 17.º 
do Decreto -Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, durante a minha ausência por 
motivo de férias, no período de 4 a 29 de Agosto de 2008.

4 de Agosto de 2008. — O Director Regional, Gonçalo Couceiro. 

 Instituto dos Museus e da Conservação, I. P.

Despacho n.º 21277/2008
1 — Foi publicado no Diário da República 2.ª série n.º 94 de 

15/05/2008, e na Bolsa de Emprego Público da mesma data, o pro-
cesso de selecção do titular do cargo de Direcção Intermédia de 2.º grau 
(Director do Museu Francisco Tavares Proença Júnior).

2 — Analisadas as candidaturas verificou -se que a Mestre Aida Maria 
Dionísio Rechena reúne todas os requisitos do perfil pretendido, ou seja:

a) Mestre em Museologia, pela Universidade Lusófona de Lisboa e licen-
ciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa

b) Experiência profissional comprovada nas áreas de competência do 
Museu Francisco Tavares Proença Júnior;

c) Experiência na coordenação de equipas pluridisciplinares.

3 — Visto estarmos perante uma candidatura que preenche as con-
dições para exercer o cargo, conforme se constata pela nota curricular 




