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Os professores dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo.

10 de Setembro de 2003. — O Presidente da Comissão Instaladora
Executiva, Joaquim Ribeiro Pedroso.

Direcção Regional de Educação do Norte

Conservatório de Música do Porto

Aviso n.o 10 049/2003 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 95.o Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, de acordo com
a circular n.o 30/98/DEGRE, de 3 de Novembro, faz-se público que
se encontra afixada no expositor da sala dos professores a lista de
antiguidade do pessoal docente deste estabelecimento de ensino refe-
rente a 31 de Agosto de 2003.

Os docentes dispõem de 30 dias após a data de publicação do
presente aviso no Diário da República, para reclamação ao dirigente
máximo de serviço.

8 de Setembro de 2003. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria Isabel dos Reis Ferreira da Rocha.

Escola Profissional Agrícola de Fermil de Basto

Aviso n.o 10 050/2003 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 132.o do ECD, faz-se público que se encontra afixada na sala
de professores a lista de antiguidade do pessoal docente reportada
a 31 de Agosto de 2003.

Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República, para efeitos de reclamação.

5 de Setembro de 2003. — O Presidente do Conselho Executivo,
Humberto da Costa Cerqueira.

Escola Profissional Agrícola do Rodo

Aviso n.o 10 051/2003 (2.a série). — Nos termos do disposto
no artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, avisa-se
que se encontra afixada no placard do pessoal docente desta Escola,
para consulta, a lista de antiguidade do pessoal docente, com refe-
rência a 31 de Agosto de 2003.

O prazo de reclamação ao dirigente máximo do serviço é de 30
dias a contar da data da publicação deste aviso.

12 de Setembro de 2003. — O Presidente do Conselho Executivo,
Luís Manuel Veyrier Valério Maduro.

Escola Secundária Tenente-Coronel Adão Carrapatoso

Aviso n.o 10 052/2003 (2.a série). — Nos termos do n.o 1 do
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, avisa-se o
pessoal docente em serviço nesta Escola de que a lista de antiguidade
se encontra afixada.

Nos termos do n.o 1 do artigo 96.o, dispõem de 30 dias a contar
da data da publicação para reclamação.

10 de Setembro de 2003. — O Presidente do Conselho Executivo,
Jorge Joaquim Pereira da Silva.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E DO ENSINO SUPERIOR

Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Despacho (extracto) n.o 18 341/2003 (2.a série). — Por des-
pacho de 2 de Setembro de 2003 do presidente da Fundação para
a Ciência e a Tecnologia:

Ana Bela Franco de Carvalho Rocha, técnica superior de 1.a classe
do quadro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia — nomeada
definitivamente assessora do referido quadro, a partir de 10 de
Abril de 2003, em lugar criado pela portaria n.o 995/2003, publicada
no Diário da República, 2.a série, n.o 175, de 31 de Julho de 2003,
a extinguir quando vagar. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

15 de Setembro de 2003. — O Presidente, F. Ramôa Ribeiro.

MINISTÉRIO DA CULTURA

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 18 342/2003 (2.a série). — Nos termos do Decre-
to-Lei n.o 277/97, de 30 de Agosto, que veio a dar nova redacção
ao Decreto-Lei n.o 147/93, de 3 de Maio, o património documental
da extinta Direcção-Geral da Comunicação Social, nomeadamente
a biblioteca, a hemeroteca, o centro documental e o arquivo do
SNP/SNI, bem como os bens afectos ao seu funcionamento, tran-
sitaram para o Ministério da Cultura.

Entre os bens imóveis (instalações) afectos ao funcionamento deste
património, avulta a denominada «Sala de Exposições do Palácio Foz»
que, através do despacho n.o 9832/99, de 18 de Maio, passou para
a dependência directa do Ministro da Cultura, sem prejuízo da sua
gestão corrente ter ficado confiada à Secretaria-Geral do Ministério
da Cultura.

No entanto, atenta a reconhecida necessidade de racionalização
e rentabilização do património imobiliário do Estado, afecto aos orga-
nismos e serviços públicos e à absoluta necessidade de encontrar novas
soluções adicionais de instalação, nomeadamente para a Inspecção-
-Geral das Actividades Culturais (IGAC), determino o seguinte:

1 — A Sala de Exposições do Palácio Foz passa a estar afecta à
Inspecção-Geral das Actividades Culturais (IGAC).

2 — É revogado o despacho n.o 15 696/2000, de 5 de Julho, publi-
cado no Diário da República, 2.a série, n.o 177, de 2 de Agosto de
2000.

8 de Setembro de 2003. — O Ministro da Cultura, Pedro Manuel
da Cruz Roseta.

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.o 18 343/2003 (2.a série). — Por des-
pacho de 8 de Setembro de 2003 da Secretária-Geral do Ministério
da Cultura:

Rogério Martins Robalo, auxiliar administrativo do quadro de pessoal
da Secretaria-Geral — autorizado o exercício de funções corres-
pondentes à carreira de assistente administrativo, em comissão de
serviço extraordinária, pelo período de seis meses, com a remu-
neração correspondente ao escalão 1, índice 195, da escala salarial
da categoria de ingresso na referida carreira, com efeitos à data
da presente publicação, tendo em vista a reclassificação profissional
em lugar de assistente administrativo do mesmo quadro.

12 de Setembro de 2003. — A Secretária-Geral, Fernanda Soares
Heitor.

Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema

Aviso n.o 10 053/2003 (2.a série). — A Cinemateca Portu-
guesa — Museu do Cinema pretende admitir, em regime de requi-
sição, um motorista de ligeiros.

Os interessados deverão formular o seu pedido mediante reque-
rimento, no prazo de 10 dias, dirigido ao presidente da Cinemateca
Portuguesa — Museu do Cinema, Rua de Barata Salgueiro, 39,
1269-059 Lisboa, devendo constar o seguinte:

a) Identificação do requerente (nome, filiação, naturalidade,
residência, telefone, número e data do bilhete de identidade
e serviço que o emitiu);

b) Categoria, vínculo e serviço a que pertence.

O requerimento deverá ser acompanhado de curriculum vitae deta-
lhado. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Setembro de 2003. — O Vogal da Direcção, José Manuel
Costa.

Despacho (extracto) n.o 18 344/2003 (2.a série):

Maria José Marques Alves Martins Rocha, telefonista do quadro de
pessoal desta Cinemateca — desligada do serviço a partir de 20
de Agosto do corrente ano, encontrando-se a aguardar aposentação.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

11 de Setembro de 2003. — O Vogal da Direcção, José Manuel
Costa.


