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de férias, de Natal e de refeição, bem como o abono para despesas
de representação.

1 de Junho de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto e da Edu-
cação, Jorge Miguel de Melo Viana Pedreira.

Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação

Aviso n.o 6748/2005 (2.a série). — Concurso de pessoal docente
para o exercício transitório de funções docentes do ensino português
no estrangeiro para a educação pré-escolar, 1.o, 2.o e 3.o ciclos do ensino
básico e ensino secundário, para o ano escolar de 2005-2006, previstos
no artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 13/98, de 19 de Janeiro, e no regulamento
do concurso para a contratação local do ensino português no estran-
geiro. — Informam-se todos os interessados que, a partir desta data,
as listas provisórias dos candidatos admitidos e ordenados e dos can-
didatos excluídos, com os respectivos fundamentos, relativas ao con-
curso aberto pelo aviso n.o 6055/2005 (2.a série), publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 115, de 17 de Junho de 2005, se encontram
disponíveis para consulta e impressão nos sites da DGRHE
(www.dgrhe.min-edu.pt) e do GAERI (www.gaeri.min-edu.pt) e nos
consulados ou embaixadas de Portugal a que o concurso respeita.

Para efeitos de eventual reclamação, chama-se a atenção dos can-
didatos para a necessidade de verificação de todos os elementos cons-
tantes das referidas listas e dos verbetes individuais dos candidatos
admitidos, que são enviados aos próprios, por via postal.

A reclamação deverá ser apresentada, em formato próprio, dis-
ponível no site da DGRHE (www.dgrhe.min-edu.pt), seguindo o
mesmo encaminhamento da candidatura.

Solicita-se a consulta do regulamento do concurso para a contra-
tação local do ensino português no estrangeiro bem como do aviso
de abertura do concurso, disponíveis no site da DGRHE acima
indicado.

11 de Julho de 2005. — O Director-Geral, Diogo Simões Pereira.

Direcção Regional de Educação de Lisboa

Agrupamento de Escolas da Região de Colares

Aviso n.o 6749/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público
que se encontram afixadas as listas de antiguidade do pessoal não
docente deste estabelecimento de ensino com referência a 31 de
Dezembro de 2003 e 2004.

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

1 de Junho de 2005. — O Presidente da Comissão Executiva Ins-
taladora, Luís Manuel Bairrão Marques de Sousa.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 15 408/2005 (2.a série). — 1 — Nos termos do
disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de
23 de Julho, nomeio a licenciada em Direito Maria de Fátima Teixeira
Martins da Silva Gonçalves, inspectora superior principal do quadro
público do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, para, no
âmbito da sua especialidade, assegurar a elaboração de pareceres
técnico-jurídicos.

2 — A nomeada auferirá a remuneração mensal equivalente à do
seu lugar de origem, incluindo os subsídios de férias e de Natal, acres-
cida das despesas de representação devidas aos adjuntos de gabinete
ministerial e do subsídio de refeição que estiver em vigor.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
assinatura e é válido pelo prazo de um ano, renovável, até à sua
caducidade, conforme o previsto na parte final do artigo 11.o do Decre-
to-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho.

20 de Junho de 2005. — O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, José Mariano Rebelo Pires Gago.

MINISTÉRIO DA CULTURA

Biblioteca Nacional

Despacho (extracto) n.o 15 409/2005 (2.a série). — Por des-
pacho de 29 de Junho de 2005 do director da Biblioteca Nacional:

Maria Joaquina Esteves Feijão, Almerinda Rosa Ferreira de Meireles
Graça e Elisa Maria Gaudêncio Soares, técnicas superiores prin-
cipais da carreira técnica superior de biblioteca e documentação,
de nomeação definitiva, do quadro de pessoal da Biblioteca Nacio-
nal — nomeadas definitivamente, mediante aprovação em concurso,
assessoras da mesma carreira e quadro, considerando-se exoneradas
dos lugares anteriores à data da aceitação dos novos lugares.

4 de Julho de 2005. — Pelo Director de Serviços de Administração
Geral, a Chefe de Repartição, Ana Silva.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional de Educação

Direcção Regional de Administração Educativa

Aviso n.o 15/2005/M (2.a série). — Listas definitivas de ordenação,
de exclusão e de colocação do concurso de educadores de infância e
de professores dos ensinos básico e secundário (interno e externo) para
o ano escolar de 2005-2006. — Dando cumprimento ao estipulado no
artigo 17.o do Decreto Legislativo Regional n.o 17/2003/M, de 22 de
Julho, informam-se todos os interessados de que, a partir da data
da publicação do presente aviso, se encontram disponíveis para con-
sulta as listas definitivas de ordenação, de exclusão e de colocação
dos candidatos admitidos e excluídos no concurso acima identificado
na página da Internet da Direcção Regional de Administração Edu-
cativa, no seguinte endereço electrónico: www.madeira-edu.pt/drae.

22 de Junho de 2005. — O Director Regional, Jorge Manuel da
Silva Morgado.

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Contrato (extracto) n.o 1340/2005. — Por despacho de 1 de Feve-
reiro de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:

Licenciada Anabela de Magalhães Ribeiro — autorizado o contrato
administrativo de provimento como equiparada a assistente do
2.o triénio, em regime de acumulação, a 40 %, para a Escola Superior
de Saúde de Faro, da Universidade do Algarve, com efeitos a partir
de 1 de Fevereiro de 2005, pelo período de um ano, auferindo
a remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 135.

19 de Maio de 2005. — A Administradora, Maria Cândida Soares
Barroso.

Despacho n.o 15 410/2005 (2.a série). — Por despacho de 17
de Março de 2005 do reitor da Universidade do Algarve:

Eugênia Maria Lourenço de Carvalho — autorizado o contrato admi-
nistrativo de provimento como professora auxiliar convidada da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve,
em regime de exclusividade, por urgente conveniência de serviço,
de 17 de Março de 2005 a 16 de Março de 2006, auferindo a
remuneração ilíquida mensal correspondente ao índice 195.

Relatório referente à contratação da professora auxiliar con-
vidada Eugênia Maria Lourenço de Carvalho, de acordo com
o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto da Carreira Docente Uni-
versitária, publicado em anexo à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho.

O conselho científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade do Algarve, na sua reunião plenária n.o 03/05, de 2
de Março de 2005, com base nos pareceres previstos no Estatuto
da Carreira Docente Universitária, subscritos pelos Profs. Doutores
Paulo José Garcia Lemos Trigueiros de Martel, Manuel Aureliano
Pereira Martins Alves, ambos professores auxiliares com nomeação
definitiva da Universidade de Algarve, e Ivana Kawikova, MD, PhD,
associate research scientist do Departement of Immunobiology, Yale
School of Medicine, após apreciação do curriculum vitae da Doutora
Eugénia Maria Lourenço de Carvalho considerou que, pela sua expe-


