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4 — Outras actividades:
Membro de júri em procedimentos de aquisição de bens e serviços,
participação em grupos de trabalho diversos na área financeira e patrimonial e em júri de concursos para o recrutamento de recursos humanos.
201943882
Despacho n.º 14668/2009
De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, com a redacção que lhe foi dada pelo artigo 1.º da
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, foi aberto o procedimento concursal
tendente ao recrutamento do Director de Serviços de Sistemas e Tecnologias de Informação desta Secretaria-Geral. Para o efeito foi publicado
o Aviso n.º 5721/2009, no Diário da República, 2.ª série, de 17 de Março
de 2009, e feita a sua publicitação na Bolsa de Emprego Público de 20
de Março de 2009.
Cumpridos todos os formalismos legais e concluídas as operações
de selecção, o júri do concurso propôs, fundamentadamente, que a
nomeação recaísse sobre o candidato Reme Coração de Almeida, o qual
preenche os requisitos legais exigidos, possui o perfil adequado e as
características necessárias ao exercício das atribuições e à prossecução
dos objectivos da Direcção de Serviços de Sistemas e Tecnologias de
Informação.
Ao abrigo do n.º 8 do artigo 21.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, em
comissão de serviço, pelo período de três anos, com início a 1 de Julho
de 2009, o Mestre Reme Coração de Almeida no cargo de Director de
Serviços de Sistemas e Tecnologias de Informação podendo o nomeado
optar pelo vencimento da sua categoria de origem, nos termos do n.º 3
do artigo 31.º daquele diploma.
22 de Junho de 2009. — O Secretário-Geral, João S. Baptista.
Nota curricular
1 — Elementos de Identificação
Reme Coração de Almeida
Data de Nascimento: 10 de Abril de 1957
Naturalidade: Moçambique
2 — Formação Académica
Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação, pelo ISCTE.
Pós-graduação em gestão de Sistemas de Informação, pelo ISCTE.
Licenciatura em Informática, pelo Instituto Politécnico Autónomo de
Estudos Politécnicos (IPA).
Frequência do curso de Engenharia de Produção Industrial, na Universidade Nova de Lisboa.
3 — Experiência Profissional
Desde 2000, desempenha funções de coordenação de informática
numa instituição do ensino superior público com projectos relevantes
nomeadamente:
Estudos e projecto na área de gestão documental e workflow.
Definição da arquitectura de informação a ser implementada nos
serviços para cada um dos sectores.
Melhorias nos sistemas de informação de forma a garantir a sua
integração, normalização e coerência dos serviços.
Instalação e configuração de servidores em Windows 2000/2003.
Implementação do Active Directory, Print Server e File Server.
Implementou e geriu o Portal interno (intranet) baseado no Share
Point Portal 2007.
Implementou e geriu as regras de segurança e confidencialidade e
integridade dos sistemas.
De 1995 a 1999, docente do ensino secundário público leccionando
disciplinas na área de Informática em curso Tecnológico de Informática.
Docente convidado do Instituto Piaget (2005-2007), leccionando a
disciplina de “Sistemas Informáticos” no curso de Pós-Graduação em
Tecnologias da Informação e da Comunicação.
4 — Conhecimentos profissionais
Gestão e utilização de PC’S e periféricos; Preparação e instalação de
equipamentos como Pc´s e servidores em Windows e Linux, aplicações
informáticas, bases de dados Oracle e MySQL.
Possui conhecimentos de redes LAN e WAN.
Sistemas Operativos: MS-DOS, Windows95, Windows NT, Windows
2000/2003/2008, distribuições Debian e RedHat Linux.
Configuração de servidores virtuais e serviços de DHCP, DNS, WINS,
AD, ISA SERVER, EXCHANGE SERVER, etc. e também em servidores virtuais Linux, DHCP, DNS, BIND, Apache 2, servidor de Mail e
PhpMyAdmin, PhpLdapadmin , Webmin,e outros protocolos.
Bons conhecimentos de virtualização VmWare.
Implementação e gestão de cluster em Linux.
201944068

Despacho n.º 14669/2009
De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, com a redacção que lhe foi dada pelo artigo 1.º da
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, foi aberto o procedimento concursal
tendente ao recrutamento da Chefe de Divisão de Gestão Financeira e
Patrimonial desta Secretaria-Geral. Para o efeito foi publicado o Aviso
n.º 5719/2009, no Diário da República, 2.ª série, de 17 de Março de
2009, e feita a sua publicitação na Bolsa de Emprego Público de 20 de
Março de 2009.
Cumpridos todos os formalismos legais e concluídas as operações de
selecção, o júri do concurso propôs, fundamentadamente, que a nomeação recaísse sobre o candidato Luís Nuno Bico Ramos, o qual preenche
os requisitos legais exigidos, possui o perfil adequado e as características
necessárias ao exercício das atribuições e à prossecução dos objectivos
da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial.
Ao abrigo do n.º 8 do artigo 21.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,
em comissão de serviço, pelo período de três anos, com início a 1 de
Julho de 2009, o licenciado Luís Nuno Bico Ramos no cargo de Chefe
de Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial podendo o nomeado
optar pelo vencimento da sua categoria de origem, nos termos do n.º 3
do artigo 31.º daquele diploma.
22 de Junho de 2009. — O Secretário-Geral, João S. Baptista.
Nota curricular
1 — Elementos de Identificação
Nome: Luís Nuno Bico Ramos
Data de Nascimento: 22/11/1969
Naturalidade: Lisboa
2 — Formação Académica
Licenciatura em Gestão pela Universidade Lusíada de Lisboa
(2000)
Pós-Graduação em Gestão e Técnicas de Formação pela Universidade
Lusíada de Lisboa (2001)
3 — Experiência Profissional
Desde Janeiro de 2007, Técnico Superior na Unidade de Compras
do Ministério da Justiça/Secretaria-Geral do Ministério da Justiça com
funções nas áreas de gestão de catálogos, estudos e análise de mercado
e elaboração de procedimentos de compras de forma agregada de todos
Organismos do Ministério da Justiça.
De Agosto a Dezembro de 2006, Técnico Superior na Divisão de
Planeamento e Programação do Investimento da Direcção Financeira
e Patrimonial da Secretaria-geral do Ministério da Justiça, a exercer
funções na área do PIDDAC.
De Junho de 2005 a Julho de 2006, Técnico Superior no Gabinete de
Estudos da Direcção-Geral da Administração Extrajudicial (DGAE),
com funções na áreas de controlo estatístico, gestão e pagamento de
honorários a mediadores dos Julgados de Paz, apoio a Direcção Financeira e elaboração de estudos de implementação e impacto no âmbito
da resolução alternativa de litígios.
De Agosto 2001 a Maio 2005, Técnico Superior a exercer funções na
Direcção de Serviços de Gestão Financeira e Patrimonial do Instituto
Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI) na área de
controlo orçamental.
De Outubro 2000 a Julho 2001, Técnico Superior a exercer funções
na Direcção de Serviços de Gestão Financeira e Patrimonial do Instituto
Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI) a integrar um
projecto de implementação do POCP, entre.
4 — Outras Actividades
Técnico Oficial de Contas
Formação na área da informática, da contratação pública, de plataformas electrónicas de contratação e na da contabilidade pública.
201944238

Direcção-Geral de Inovação
e de Desenvolvimento Curricular
Despacho n.º 14670/2009
O Despacho n.º 15 322/2007, de 29 de Maio, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 133, de 12 de Julho de 2007, criou um conjunto de equipas multidisciplinares, integrantes da estrutura matricial da
Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC),
vocacionadas para o desenvolvimento de projectos transversais específicos inseridos nas áreas de actividade definidas na alínea b) do artigo 6.º
do Decreto Regulamentar n.º 29/2007, de 29 de Março.
Por sua vez o Despacho n.º 18 871/2008, de 29 de Maio de 2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 135, de 15 de Julho de 2008,
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prorrogou, por mais um ano, o prazo dos projectos transversais específicos
assumidos por aquelas equipas, criou a Equipa de Recursos e Tecnologias
Educativas/Plano Tecnológico da Educação (ERTE/PTE) em resultado da
extinção da equipa multidisciplinar ECRIE, designou a chefia daquela equipa
multidisciplinar e manteve os funcionários designados no n.º 3 do Despacho
n.º 15 322/2007, de 29 de Maio, como chefias de cada uma das equipas
referidas no n.º 1 do Despacho n.º 18 871/2008, de 29 de Maio de 2008.
Nos termos destes despachos, o prazo de desenvolvimento dos projectos assumidos por estas equipas era de um ano, podendo ser prorrogado por igual período e devendo o despacho da eventual prorrogação
deste prazo e da manutenção das equipas basear-se numa avaliação do
cumprimento dos objectivos estabelecidos.
Neste termos, e atendendo a que, por um lado, se mantém a necessidade para esta Direcção-Geral de prosseguir no desenvolvimento dos
projectos assumidos pelas equipas multidisciplinares em causa e ainda
a que, por outro lado, o modelo e as competências definidas por aqueles
despachos, bem como o trabalho desenvolvido por cada uma das equipas
em apreço, têm respondido cabalmente à prossecução dos objectivos
estabelecidos para as mesmas, impondo-se evitar qualquer solução de
continuidade que possa pôr em causa o normal desenvolvimento dos
projectos que as equipas multidisciplinares asseguram, importa prorrogar
a duração dos projectos e a existência das equipas, reformulando apenas
o conteúdo do projecto corporizado numa delas e em consequência
proceder à alteração da sua designação em conformidade.
Assim, determino:
1 — É prorrogado, por mais um ano, o prazo dos projectos transversais
específicos assumidos pelas seguintes equipas multidisciplinares:
Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas/Plano Tecnológico da
Educação (ERTE/PTE);
Gabinete de Assuntos Jurídicos (GAJUR);
Gabinete Coordenador do Desporto Escolar (GCDE);
Gabinete de Edições, Documentação e Comunicação (GEDC);
Núcleo de Educação para a Saúde, Acção Social Escolar e Apoios
Educativos (NESASE).
2 — O Gabinete de Assuntos Jurídicos (GAJUR) é uma equipa multidisciplinar, dirigida por um chefe de equipa, criada na dependência
directa da directora-geral, à qual compete:
a) Responder a consultas, emitir pareceres, elaborar estudos e projectos de diplomas legais e prestar o apoio, em matéria técnico-jurídica,
que lhe for determinado;
b) Acompanhar, sem prejuízo da representação pelo Ministério Público, processos e acções de natureza judicial, administrativa ou de outra
natureza relativos às competências da DGIDC;
c) Representar em juízo a DGIDC, nos termos legal e processualmente
previstos, e instruir ou acompanhar a instrução de processos de averiguações,
inquéritos, sindicâncias ou disciplinares superiormente determinados;
3 — Os funcionários designados nos n.os 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 do Despacho n.º 15 322/2007, de 29 de Maio, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 133, de 12 de Julho de 2007, e o funcionário designado no
n.º 2.4 do Despacho n.º 18 871/2008, de 29 de Maio, publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 135, de 15 de Julho de 2008, para chefiar as
equipas referidas em cada um daqueles despachos, mantêm-se respectivamente como chefes de equipa para cada uma das equipas constantes
do n.º 1 do presente despacho, mantendo-se igualmente os respectivos
estatutos remuneratórios previstos naqueles despachos.
4 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
29 de Maio de 2009. — A Directora-Geral, Joana Maria Leitão Brocardo.
201943452

Direcção Regional de Educação do Norte
Escola Secundária Carlos Amarante
Despacho n.º 14671/2009
Por despacho de 26 de Maio de 2009, do Senhor Director Regional
Adjunto, Dr. António Leite, foi homologado o resultado eleitoral, previsto
nos artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei 75/2008 de 22 de Abril, pelo qual
foi nomeada Directora da Escola Secundária Carlos Amarante em comissão de serviço a professora titular Hortense Lopes dos Santos, que tomou
posse perante o Conselho Geral da Escola em 5 de Junho de 2009.
23 de Junho de 2009. — O Presidente do Conselho Geral, Antero
Duarte Monteiro.
201941338

Agrupamento de Escolas do Castro
Despacho n.º 14672/2009
Por despacho de 8 de Maio de 2009, da Directora Regional de Educação do Norte, foi homologado o resultado eleitoral pelo qual foi nomeado,
em comissão de serviço, o Director do Agrupamento de Escolas do
Castro — Trofa, nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei
n.º 75/2008 de 22 de Abril e no artigo 5.º da portaria n.º 604/2008 de 9
de Julho, o Professor Titular Renato Jorge Cruz Carneiro, com efeito a
21 de Maio de 2009.
23 de Junho de 2009. — O Presidente do Conselho Geral Transitório,
António Monteiro da Silva.
201944449

Agrupamento Vertical Dr. Augusto César Pires de Lima
Despacho (extracto) n.º 14673/2009
Por eleição do Conselho Geral Transitório de 11 de Maio de 2009,
homologada por despacho de 22 de Maio de 2009 da Directora Regional de Educação do Norte, no dia 16 de Junho de 2009 foi conferida
posse para o exercício das funções de Director do Agrupamento Vertical
Dr. Augusto César Pires de Lima, e pelo período previsto no ponto 1
do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril, ao professor
titular Carlos Alberto Pinto Tavares da Rocha.
23 de Junho de 2009. — A Presidente do Conselho Geral Transitório,
Maria José de Faria Lagoá Coelho Morais.
201943063

Agrupamento de Escolas Luciano Cordeiro — Mirandela
Despacho n.º 14674/2009
Na sequência do procedimento concursal prévio e da eleição a que
se referem os artigos 21.º a 23.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de
Abril, cujo resultado foi homologado por Despacho do Director Regional
Adjunto da Direcção Regional de Educação do Norte, Dr. António Leite,
de 19 de Maio de 2009, e ao abrigo do disposto no artigo 24.º, n.º 1 do
mesmo diploma, no dia 29 de Maio de 2009, foi conferida posse ao
professor José Carlos Moreira da Silva Azevedo para o exercício das
funções de Director do Agrupamento de Escolas Luciano Cordeiro,
por um período de 4 anos, conforme previsto no artigo 25.º, n.º 1 do
referido diploma legal.
23 de Junho de 2009. — O Presidente do Conselho Geral Transitório,
António José Rodrigues Andrade.
201943947

Agrupamento Vertical de Maria Lamas
Aviso (extracto) n.º 11532/2009
Na sequência do procedimento concursal prévio e da eleição do Director, a que se referem os artigos n.º 21 a 23 do Decreto-Lei n.º 75/2008,
de 22 de Abril, cujo resultado da eleição foi homologado por despacho
do Director Regional Adjunto da Direcção Regional de Educação do
Norte em 5 de Junho, cumprindo com o disposto no n.º 1 do artigo 24.
º do mesmo diploma, tomou posse no dia 18 de Junho de 2009, perante
o Conselho Geral Transitório do Agrupamento, a professora Ana Rita
Ferreira Alves Fernandes, como directora do Agrupamento Vertical de
Maria Lamas, em regime de comissão de serviço, por um período de 4
anos, como previsto no n.º 1 dos artigos 25.º e 26.º do supra referenciado
diploma legal.
23 de Junho de 2009. — A Presidente do Conselho Geral Transitório,
Maria Paula de Melo Ferreira da Silva Couto.
201943785

Agrupamento de Escolas de Paço de Sousa
Aviso n.º 11533/2009
Na sequência do procedimento concursal prévio e da eleição a que
se referem os artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, 22 de
Abril, cujo resultado foi homologado por Despacho de 28 de Abril de

