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Considerando que Gabriela Alves Branco Garrido Zeferino tem vindo
a exercer, sem interrupção, funções dirigentes desde 14 de Outubro de
2003, encontrando-se presentemente a exercer o cargo de Chefe de
Divisão de Inspecção Tributária II, da Direcção de Finanças de Setúbal;
Considerando que esta funcionária, inspectora tributária assessora,
grau 6, do grupo de pessoal de administração tributária do quadro de
pessoal da Direcção-Geral dos Impostos, reúne os requisitos necessários e requereu o acesso à categoria de inspectora tributária assessora
principal, grau 7;
Considerando o disposto nos n.os 2, 3, 4 e 5 do artigo 29º e no artigo 30º da lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada pela lei
n.º 51/2005, de 30 de Agosto e, ainda, no n.º 2 do artigo 41º do Decreto-Lei n.º 557/99, de 17 de Dezembro;
Obtida a confirmação dos respectivos pressupostos pela Secretaria-Geral, nos termos do n.º 1 do artigo 30º da lei n.º 2/2004;
Determino o provimento da funcionária Gabriela Alves Branco Garrido Zeferino na categoria de inspectora tributária assessora principal,
do grupo de pessoal de administração tributária, com efeitos a partir de
14 de Outubro de 2006.
11 de Janeiro de 2008. — O Director-Geral, José A. de Azevedo
Pereira.

Direcção de Serviços de Gestão dos Recursos Humanos
Aviso (extracto) n.º 3043/2008
Por despacho do Director-Geral dos Impostos de 8.01.2008, proferido
ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15.01, na
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2005, de 15.01, foi nomeada
em regime de substituição no cargo de Directora de Serviços de Planeamento e Sistemas de Informação (DSPSI) a licenciada Olga Maria
Gomes Pereira, com efeitos a 01 de Janeiro de 2008.
11 de Janeiro de 2008. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.
Aviso (extracto) n.º 3044/2008
Por despacho do Director-Geral dos Impostos de 8.01.2008, proferido
ao abrigo do disposto no artigo 27º da lei n.º 2/2004, de 15.01, na redacção que lhe foi dada pela lei n.º 51/2005, de 15.01, foi nomeada em
regime de substituição, no cargo de Directora de Serviços de Relações
Internacionais (DSRI) a Licª. Teresa Maria Pereira Gil, com efeitos a
01 de Janeiro de 2008.
11 de Janeiro de 2008. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.

técnica superior, licenciada Maria de Lurdes Lopes Silva, pelo que onde
se lê “com efeitos reportados a 7 de Maio de 2005” deve ler-se “com
efeitos reportados a 7 de Maio de 2006”.
8 de Janeiro de 2008. — O Director-Geral, Luís Pinto.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DA JUSTIÇA
Despacho n.º 3130/2008
Nos termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e no cumprimento da delegação de
competências estabelecida pelo Despacho n.º 9753/2006, do Ministro
da Justiça, publicado no Diário da República, n.º 86, 2.ª série, de 4 de
Maio de 2006, é aprovado o programa de provas de conhecimentos específicos a utilizar nos concursos de ingresso na carreira de especialista
superior, área de documentos do Laboratório de Polícia Científica, do
grupo de pessoal de apoio à investigação criminal do quadro de pessoal
da Polícia Judiciária, constante do Anexo ao presente Despacho e do
qual faz parte integrante.
20 de Dezembro de 2007. — A Directora-Geral da Direcção-Geral da
Administração e do Emprego Público, Teresa Maria Caldeira Temudo
Nunes. — O Director Nacional da Polícia Judiciária, Alípio Fernando
Tibúrcio Ribeiro.
ANEXO
Programa de provas de conhecimentos específicos a utilizar
nos concursos de ingresso, na carreira de especialista
superior, área de documentos do Laboratório de Polícia
Científica, do grupo de pessoal de apoio à investigação
criminal do quadro de pessoal da Polícia Judiciária.
1 — Estrutura orgânica da Polícia Judiciária;
2 — Atribuições genéricas da Polícia Judiciária;
3 — Regime Jurídico da Função Pública;
4 — Química orgânica e inorgânica;
5 — Física (óptica);
6 — Processos gráficos — pré-impressão, técnicas de impressão,
pós-impressão;
7 — Papel — história do papel, fabrico de papel;
8 — Análise instrumental de tintas, toners e polímeros;
9 — Ética.
A pormenorização e delimitação dos temas e matérias, constarão dos
respectivos avisos de abertura do concurso.

Aviso (extracto) n.º 3045/2008
Por despachos da Subdirectora-Geral, por delegação de competências
do Director-Geral dos Impostos, e do Vogal do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do Norte, de 2007-10-22 e 2007-12-13,
respectivamente foi autorizada a prorrogação da requisição da assistente
administrativa, Cátia Raquel Fonseca Graf, do quadro de pessoal do
Hospital de São João, E.P.E., a fim de exercer funções nesta Direcção-Geral com afectação à Direcção de Finanças de Lisboa, nos termos do
artigo 6º da Lei n.º 53/2006, de 07 de Dezembro.
15 de Janeiro de 2008. — O Director de Serviços, Laudelino Pinheiro.
Rectificação n.º 213/2008

Despacho n.º 3131/2008
Nos termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 Julho, e no cumprimento da delegação de competências estabelecida pelo Despacho n.º 9753/2006, do Ministro da
Justiça, publicado no Diário da República, n.º 86, 2.ª série, de 4 de
Maio de 2006, é aprovado o programa de provas de conhecimentos
específicos a utilizar nos concursos de ingresso na carreira de especialista superior, área de balística do Laboratório de Polícia Científica, do
grupo de pessoal de apoio à investigação criminal do quadro de pessoal
da Polícia Judiciária, constante do Anexo ao presente Despacho e do
qual faz parte integrante.

Por ter saído com inexactidão no D.R. n.º 9 de 14.01.08, a. p. 1718,
Aviso (extracto) n.º 1134/2008 (2.ª série), rectifica-se que onde se lê
«Processo Disciplinar n.º 234/2007» deve ler-se «Processo Disciplinar
n.º 238/2007».

20 de Dezembro de 2007. — A Directora-Geral da Administração e
do Emprego Público, Teresa Maria Caldeira Temudo Nunes. — O Director Nacional da Polícia Judiciária, Alípio Fernando Tibúrcio Ribeiro.

15 de Janeiro de 2007. — O Director de Serviços de Gestão de Recursos Humanos, Laudelino Pinheiro.

ANEXO

Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços
Tributários e Aduaneiros
Rectificação n.º 214/2008
Por ter sido publicado com inexactidão, rectifica-se o aviso n.º 84/2008,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 2, de 3 de Janeiro de
2008, a p. 90, referente à nomeação da assessora principal da carreira

Programa de provas de conhecimentos específicos a utilizar
nos concursos de ingresso, na carreira de especialista
superior, área de balística do Laboratório de Polícia Científica, do grupo de pessoal de apoio à investigação criminal
do quadro de pessoal da Polícia Judiciária.
1 — Estrutura orgânica da Polícia Judiciária;
2 — Atribuições genéricas da Polícia Judiciária;
3 — Regime Jurídico da Função Pública;
4 — Noções básicas de química e física;
5 — Mecânica Newtoniana — as três leis de Newton;

