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Instituto de Meteorologia

Rectificação n.o 2509/2000. — Por ter sido publicado com ine-
xactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 205, de 5 de Setembro
de 2000, o despacho (extracto) n.o 18 017/2000 (2.a série), de 11 de
Agosto, no que se refere à nomeação definitiva na categoria de obser-
vador geofísico de 1.a classe, rectifica-se que onde se lê «Maria Jeró-
nima Campos Galego Taquelima» deve ler-se «Maria Jerónima Cam-
pos Galego Taquelim».

21 de Setembro de 2000. — Pelo Presidente, (Assinatura ilegível.)

ALTA AUTORIDADE PARA A COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aviso n.o 14 144/2000 (2.a série). — Publicação de modelo de
alvará para o exercício da actividade de radiodifusão. — Para os efeitos
previstos na alínea b) do artigo 4.o da Lei n.o 43/98, de 6 de Agosto,
a Alta Autoridade para a Comunicação Social, reunida em plenário
no dia 18 de Abril de 2000, aprovou o modelo de alvará para o
exercício da actividade de radiodifusão sonora, conforme modelo
seguinte.

30 de Agosto de 2000. — O Presidente, José Maria Gonçalves
Pereira.

PROVEDORIA DE JUSTIÇA

Despacho n.o 19 748/2000 (2.a série). — Ao abrigo do disposto
nos artigos 28.o, n.os 1 e 4, e 35.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 279/93,
de 11 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.o 15/98, de 29 de Janeiro,
nomeio a licenciada em Direito Maria da Luz Solano de Almeida
Cabral de Moncada Pinto de Mesquita, técnica superior de 1.a classe
da Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência, para o cargo
de assessora do Provedor de Justiça, em regime de comissão de serviço,
com efeitos a partir de 18 de Setembro de 2000.

1 de Setembro de 2000. — O Provedor de Justiça, H. Nascimento
Rodrigues.

UNIVERSIDADE ABERTA

Serviços Administrativos

Despacho (extracto) n.o 19 749/2000 (2.a série). — Por des-
pacho reitoral de 15 de Setembro do corrente ano:

Doutor Alexandre Gomes Cerveira, professor catedrático do quadro
de pessoal docente da Universidade Aberta — nomeado vice-reitor
da mesma Universidade, em comissão e por conveniência urgente
de serviço, com efeitos a partir da data do despacho. (Isento de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

15 de Setembro de 2000. — O Administrador, Manuel de Sousa
Torres.

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Rectificação n.o 2510/2000. — Por ter sido publicado com ine-
xactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 207, de 7 de Setembro
de 2000, a p. 14 713, rectifica-se que onde se lê:

«Por despacho do reitor da Universidade dos Açores de 1 de Agosto
de 2000:

Sandra Paula de Aguiar e Câmara — autorizado o contrato a termo
certo como técnica superior de 2.a classe, por um ano, pelo Projecto
Life (Proid 10), com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2000.»

deve ler-se:

«Por despacho do reitor da Universidade dos Açores de 1 de Agosto
de 2000:

Sandra Paula de Aguiar e Câmara — autorizado o contrato a termo
certo como técnica superior de 2.a classe, por sete meses, pelo
Projecto Life (Proid 10), com efeitos a partir de 1 de Agosto de
2000.»

15 de Setembro de 2000. — O Chefe de Divisão, Vagner Cordeiro
da Silva.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Contrato (extracto) n.o 1734/2000. — Por despacho de 7 de
Agosto de 2000 do reitor da Universidade do Algarve:

Doutor Thomas Panagopoulos — autorizado o contrato administra-
tivo de provimento como professor auxiliar, em regime de exclu-
sividade, da Unidade de Ciências e Tecnologias Agrárias da Uni-
versidade do Algarve, pelo período de cinco anos, por urgente con-
veniência de serviço, com efeitos a partir de 1 de Setembro de
2000, auferindo a remuneração mensal ilíquida correspondente ao
índice 195 da referida categoria, considerando-se rescindido o con-
trato anterior.

10 de Agosto de 2000. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.

Despacho n.o 19 750/2000 (2.a série). — Por despacho de 25
de Julho de 2000 do reitor da Universidade do Algarve:

Doutor Pedro Alfonso Ferré da Ponte — nomeado definitivamente,
em regime de exclusividade, professor catedrático do grupo de Ciên-
cias Linguísticas e Literaturas do quadro do pessoal docente da
Universidade do Algarve, por urgente conveniência de serviço, com


