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A presente nomeação, em regime de substituição, fundamenta-se
na experiência profissional do nomeado para o desempenho das fun-
ções inerentes ao cargo, tal como atesta o respectivo curriculum vitae,
que é publicado em anexo ao presente despacho.

7 de Outubro de 2004. — O Presidente, João Manuel da Silva Costa.

Nota curricular de Vítor Manuel Parreira Batista

Dados pessoais — Vítor Manuel Parreira Batista, nascido em 20 de
Agosto de 1969, natural de Castelo Branco, Mogadouro, casado
e residente em Mogadouro.

Habilitações académicas — na Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto concluiu, no dia 23 de Junho de 1995, licenciatura em
Biologia, ramo de Formação Educacional, com a classificação final
de curso de 14 valores.

Situação profissional — professor do quadro de nomeação definitiva,
grupo 11.o B (código 26), da Escola Secundária com 3.o Ciclo de
Mogadouro.

Actividade profissional:

Funções docentes no 3.o ciclo do ensino básico e secundário
entre o ano lectivo de 1992-1993 e 2001-2002;

Vereador da Câmara Municipal de Mogadouro no mandato de
1998-2001;

Funções de delegado regional como colaborador do INE (Ins-
tituto Nacional de Estatística), Direcção Regional do Norte,
com participação na BGRI 2001 e nos Censos 2001;

Orientador do Núcleo de Estágio de Biologia/Geologia da Uni-
versidade de Trás-os-Montes e Alto Douro nos anos lectivos
de 2000-2001 e 2001-2002;

Coordenador-adjunto do Centro de Área Educativa de Bragança,
da Direcção Regional de Educação do Norte, de 1 de Julho
de 2002 a 6 de Outubro de 2004.

TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO

Despacho n.o 22 877/2004 (2.a série). — Provimento n.o 412 —
Comissão de jurisprudência (nomeação). — Tendo em conta que o juiz
desembargador Dr. Manuel Joaquim Sousa Peixoto, que fazia parte
da comissão de jurisprudência, competindo-lhe a selecção, análise
e elaboração de sumários nos acórdãos da área cível e social, e que
deixou de exercer funções nesta Relação por ter sido nomeado juiz
conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, por deliberação do ple-
nário do Conselho Superior de Matistratura de 13 de Julho de 2004,
publicada no Diário da República, 2.a série, de 14 de Setembro de
2004, revogo a sua nomeação como membro desta Comissão com
efeitos a partir de 16 de Setembro, sendo substituído, desde essa
data, com a mesma área, tendo em conta que exerce funções nesta
Relação numa secção criminal e, anteriormente, exercia funções na
área laboral, pelo menos desde 5 de Janeiro de 1991, pela Dr.a Élia
Costa de Mendonça São Pedro, juíza de direito, servindo como juíza
auxiliar neste Tribunal da Relação por deliberação do plenário do
Conselho Superior de Magistratura de 15 de Julho de 2003, publicada
no Diário da República, 2.a série, de 15 de Setembro de 2003.

Tudo o mais é regulado nos termos do provimento n.o 395, de
16 de Abril de 2004.

Publique-se.
Notifique-se pessoalmente a magistrada nomeada e os restantes

membros da comissão.
Dê-se conhecimento, por circular, aos demais juízes desembarga-

dores que exercem funções nesta Relação.

11 de Outubro de 2004. — O Presidente, J. Correia de Paiva.

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Deliberação (extracto) n.o 1311/2004. — Por deliberação do ple-
nário do Conselho Superior da Magistratura de 12 de Outubro de 2004:

António Pedro Lima Gonçalves, juiz desembargador, servindo em
comissão ordinária como inspector judicial — renovada por mais
três anos a mesma comissão, a partir de 4 de Novembro de 2004.

Gregório Eduardo Simões da Silva Jesus, juiz desembargador, servindo
em comissão ordinária como inspector judicial — renovada por mais
três anos a mesma comissão, a partir de 4 de Novembro de 2004.

25 de Outubro de 2004. — O Juiz-Secretário, Paulo Guerra.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Conselho Superior do Ministério Público

Aviso n.o 10 442/2004 (2.a série). — O Procurador-Geral da
República, nos termos do disposto no artigo 18.o, n.o 2, da Lei n.o 60/98,
de 27 de Agosto, e no artigo 4.o, n.o 2, do Regulamento Eleitoral,
homologado por deliberação do Conselho Superior do Ministério
Público, de 30 de Setembro de 1998, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 247, de 26 de Outubro de 1998, faz público que no
dia 6 de Janeiro de 2005, pelas 14 horas, se realizará na Procura-
doria-Geral da República a eleição dos membros do Conselho Supe-
rior do Ministério Público referidos no artigo 15.o, n.o 2, alíneas c),
d) e e) daquela lei.

26 de Outubro de 2004. — O Procurador-Geral da República, José
Adriano Machado de Souto Moura.

PROVEDORIA DE JUSTIÇA

Rectificação n.o 2056/2004. — Por ter sido publicado com ine-
xactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 189, de 12 de Agosto
de 2004, o despacho n.o 16 307/2004 (2.a série), de 8 de Julho, no
que se refere à renovação da comissão do serviço para o cargo de
assessor do Provedor de Justiça, rectifica-se que onde se lê «Maria
Alexandra Sampaio Nunes Garcia Iglésias Parreira» deve ler-se
«Maria Alexandra de Sampaio Nunes Garcia Iglésias Parreira».

22 de Outubro de 2004. — A Secretária-Geral, Maria do Rosário
Boléo.

Rectificação n.o 2057/2004. — Por ter sido publicado com ine-
xactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 189, de 12 de Agosto
de 2004, o despacho n.o 16 308/2004 (2.a série), de 8 de Julho, no
que se refere à renovação da comissão de serviço para o cargo de
assessor do Provedor de Justiça, rectifica-se que onde se lê «licenciada
em Direito Mariana Paulino Horta Vargas» deve ler-se «mestre em
Direito Mariana Paulina Horta Vargas».

22 de Outubro de 2004. — A Secretária-Geral, Maria do Rosário
Boléo.

UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho (extracto) n.o 22 878/2004 (2.a série). — Por des-
pacho reitoral de 1 de Outubro de 2004:

Mestre Mário Fernando Carrilho Negas, assistente, com contrato
administrativo de provimento, nesta Universidade, por um período
de seis anos — autorizada a prorrogação do referido contrato, por
um biénio, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir
de 1 de Outubro do ano em curso. (Isento de visto do Tribunal
de Contas, atento ao disposto no artigo 46, n.o 1, conjugado com
o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)

1 de Outubro de 2004. — A Administradora, Alexandra Sevinate
Pontes.

Despacho (extracto) n.o 22 879/2004 (2.a série). — Por des-
pacho reitoral de 1 de Outubro de 2004:

Mestre Ana Paula da Silva Machado, assistente, com contrato admi-
nistrativo de provimento, nesta Universidade, por um período de
seis anos — autorizada a prorrogação do referido contrato, por um
biénio, por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir
de 10 de Setembro do ano em curso. (Isento de visto do Tribunal
de Contas, atento o disposto no artigo 46.o, n.o 1, conjugado com
o artigo 114.o, n.o 1, da Lei n.o 98/97, de 26 de Agosto.)

1 de Outubro de 2004. — A Administradora, Alexandra Sevinate
Pontes.

Despacho (extracto) n.o 22 880/2004 (2.a série). — Por des-
pacho reitoral de 1 de Outubro de 2004:

Mestra Cristiana Maria Santos Graça Vasconcelos Rodrigues, assis-
tente, com contrato administrativo de provimento, nesta Univer-


